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АНОТАЦІЯ 

 

 

Удовенко Ж. В. Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її 

особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню питання гарантій забезпечення 

права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному 

провадженні України. Сформульовано низку наукових положень, висновків і 

рекомендацій щодо механізмів забезпечення засади невтручання в особисте і 

сімейне життя під час здійснення кримінального провадження, що 

відображають концептуально нові наукові положення та висновки й мають 

важливе теоретичне та практичне значення. Зокрема, запропоновано 

вирішення проблемних і дискусійних питань законодавчого, методичного й 

організаційного спрямування стосовно дотримання зазначеного 

конституційного принципу, що донині залишаються неврегульованими й 

суперечливими в законодавстві України. 

З’ясовано співвідношення понять «приватне життя», «особисте життя» 

і «сімейне життя», встановлено, що принципової відмінності між поняттями 

«приватне життя» та «особисте життя» немає, оскільки їх трактують як 

належність особі й вони є синонімами. Водночас поняття «особисте життя» і 

«сімейне життя» не тотожні, хоча тісно пов’язані між собою: сімейне життя є 

окремим різновидом життєдіяльності людини поряд з її особистим життям. 

Особистою таємницею є відомості про життя особи, які вона не бажає 

поширювати серед інших (зокрема, стан здоров’я, філософські, релігійні, 

політичні погляди й переконання, майнове становище, професійні заняття, 
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інтимне життя, хобі тощо, а також право на медичну, адвокатську, 

нотаріальну, банківську таємницю, таємницю сповіді). Змістом сімейної 

таємниці є відомості про життя членів окремої сім’ї чи декількох сімей, які 

вони бажають зберегти в таємниці від сторонніх осіб (для прикладу, спільне 

проживання без оформлення шлюбу та народження дітей; особливості 

сімейних стосунків; природний зв’язок між матір’ю та дитиною, дитиною і 

близькими родичами; питання опіки, усиновлення тощо). 

За результатами дослідження, на підставі загальновизнаних стандартів і 

з огляду на практику діяльності міжнародних судових інституцій, визначено 

компоненти права на невтручання в особисте і сімейне життя, до яких 

належать: 1) право на свободу поведінки (бути вільним від будь-якого 

незаконного контролю); 2) право на особисту і сімейну таємницю 

(неможливість розголошення відомостей особистого та сімейного життя); 

3) право на таємницю кореспонденції (таємниця листування, телефонних 

переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень); 4) право на 

захист особистості (захист свого імені, честі, гідності й ділової репутації, 

захист національної приналежності); 5) право на захист житла 

(недоторканність житла); 6) право на професійну таємницю, зокрема 

адвокатську, лікарську, віросповідання тощо; 7) право на таємницю 

банківських вкладів і рахунків; 8) право на таємницю усиновлення. 

Розглянуто співвідношення засад кримінального провадження з 

конституційним правом особи на невтручання в особисте і сімейне життя, а 

також з іншими принципами, передбаченими Конституцією України. Дістав 

подальшого розвитку висновок, що всі засади кримінального провадження 

тісно пов’язані між собою, впливають на забезпечення невтручання в 

особисте і сімейне життя особи та є єдиною системою, спрямованою на 

досягнення завдань кримінального провадження, передбачених частиною 1 

статті 2 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України. Саме в 

контексті досягнення загальної мети слід оцінювати ефективність кожної із 
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засад, взаємозв’язок між ними, їх значення для невтручання в приватне життя 

під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Розроблено систему гарантій невтручання в особисте і сімейне життя 

учасників кримінального провадження на всіх його стадіях, що надасть 

можливість забезпечити недопущення порушення цієї засади, а в разі 

незаконного обмеження – сприятиме ефективному відновленню порушеного 

права особи (осіб). Системою таких гарантій невтручання в особисте і 

сімейне життя громадян є: процесуальна регламентація цього права особи як 

засади кримінального провадження; заборона посягання на складові 

невтручання в особисте і сімейне життя (право на особисту і сімейну 

таємницю, право на таємницю листування, телефонних переговорів, 

телеграфних та інших повідомлень; право на недоторканність житла, за 

винятком випадків, прямо передбачених законом); законодавче закріплення 

умов, підстав і порядку проведення дій, що допускають обмеження сфери 

особистого і сімейного життя; встановлення відповідальності учасників 

кримінального провадження за порушення права на невтручання в особисте і 

сімейне життя; посилення нагляду прокурора за організацією та проведенням 

досудового розслідування для своєчасного припинення незаконного 

втручання у сферу захищених законом інтересів громадян; диференціація 

судового контролю за передбаченими законом діями, що обмежують право 

на невтручання в особисте і сімейне життя; роз’яснення особі можливості 

відновлення зазначених прав у разі їх порушення та порядку відшкодування 

заподіяної шкоди; розширення можливостей криміналістичного забезпечення 

дотримання прав і свобод особи шляхом створення сучасної концепції 

допустимості застосування методів та засобів протидії кримінальним 

правопорушенням та визначено зміст кожної з вказаних гарантій.  

Звернено увагу на значущу роль криміналістичних знань у 

забезпеченні прав і свобод людини. Зазначено, що пріоритетом під час 

кримінального провадження визнається людина, її життя, честь, гідність, 

недоторканність і безпека, які мають бути досягнуті під час ідентифікації 
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особи, застосуванні тактичних прийомів проведення окремих процесуальних 

дій, прийнятті тактичних рішень тощо, спрямованих на гарантування 

публічних інтересів суспільства загалом, та його окремих громадян зокрема.  

Надані рекомендації щодо здійснення організаційної форми забезпечення 

прав і свобод людини, спрямованої на підвищення професійного рівня 

сторони обвинувачення, а токож створення системи противаг у відносинах 

людини з державними органами 

З огляду на предмет дослідження здійснено класифікацію інформації 

про особисте і сімейне життя громадян за ступенями її доступності органам 

досудового розслідування та суду на закриті дані, дані з обмеженим 

доступом і дані, що не становлять таємниці. Практичний зміст такої 

класифікації  полягає у встановленні відповідного правового режиму для 

зазначених груп відомостей. 

Сформульовано визначення поняття захисту невтручання в особисте і 

сімейне життя; розроблено й аргументовано нову редакцію статті 15 КПК 

України, у якій запропоновано унормувати обов’язок учасників 

кримінального провадження щодо нерозголошення таємниці особистого і 

сімейного життя на всіх стадіях кримінального провадження; обов’язок 

кожного, кому надано доступ до цієї інформації, запобігати її розголошенню 

шляхом відбирання зобов’язання в порядку, передбаченому КПК України; 

отримання на законних підставах відповідно до правової процедури доказів, 

що можуть бути використані лише за умови, якщо вони спрямовані 

виключно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню; 

дослідження доказів, які розкривають обставини особистого і сімейного 

життя, за ініціативою суду чи за клопотанням зацікавлених осіб має 

відбуватися в закритому судовому засіданні. 

Порівняльне дослідження конституцій країн Європейського Союзу 

(Австрія, Італія, Фінляндія тощо) засвідчило, що в них немає спеціальних 

норм щодо невтручання в особисте і сімейне життя громадян. 

Натомість конституції Іспанії, Швеції, Швейцарії такі норми передбачають. 
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Конституції усіх вказаних країн розглядають права людини насамперед як ті, 

що призначені для захисту особи від державної влади та гарантують кожному 

можливість діяти в певних межах і користуватися сферою особистого і 

сімейного життя, у яку не може втручатися держава. 

Порівняльне дослідження джерел кримінального процесуального права 

України та європейських країн засвідчує, що за своїм змістом гарантії прав 

людини, передбачені законодавством України, зорієнтовані на європейські 

правові стандарти. Натомість суттєві відмінності спостерігаються в 

механізмах їх реалізації. Якщо в межах європейського правового простору 

такі гарантії є дієвими, доступними й ефективними, то Україна робить лише 

певні кроки в напрямі надання їм реального характеру, реалізації гарантій 

забезпечення прав особи на невтручання в її особисте і сімейне життя. 

Доведено, що суб’єктами права на невтручання в особисте і сімейне 

життя є всі особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, а 

суб’єктами забезпечення цієї засади є слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд; 

досліджено механізм реалізації положень, що становлять зміст засади 

невтручання в приватне життя під час провадження слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, розроблено 

рекомендації кримінального процесуального і криміналістичного 

спрямування стосовно реалізації цієї засади під час їх проведення. 

Надано пропозиції щодо дотримання справедливого балансу між 

повагою до особистого і сімейного життя та проведенням процесуальних дій.  

Виявлено відсутність реальної відповідальності учасників 

кримінального провадження за неправомірне втручання в особисте і сімейне 

життя осіб, у зв’язку з чим запропоновано застосовувати санкції 

кримінально-правового та/або цивільно-правового характеру внаслідок таких 

дій. 

Визначено основні законні способи обмеження права на невтручання в 

особисте і сімейне життя, для кожного з них сформульовано загальні 
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підстави втручання органів досудового розслідування та суду в особисте і 

сімейне життя учасників кримінального провадження та інших осіб.  

Вивчено проблеми нагляду прокурора у формі процесуального 

керівництва та судового контролю щодо забезпечення невтручання в 

особисте і сімейне життя під час досудового розслідування; окреслено 

обставини, що перешкоджають ефективному забезпеченню права на 

невтручання в особисте і сімейне життя осіб під час судового розгляду. 

Сформульовано визначення судового контролю як кримінальної 

процесуальної діяльності, спрямованої на забезпечення дотримання 

конституційних прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, недопущення їхнього порушення, а у випадку необґрунтовано 

обмеження – на їх відновлення. 

Запропоновано за аналогією до англійського законодавства створити 

орган на кшталт Дирекції публічних переслідувань, функцією якого буде 

нагляд за дотриманням прав людини з можливістю надання вказівок, 

рекомендацій органам, що здійснюють досудове розслідування. 

Встановлено нечіткість законодавчого врегулювання процедури 

обмеження прав учасників кримінального провадження під час перегляду 

судових рішень. Увагу спрямовано на потребу унеможливлення 

розголошення такої конфіденційної інформації під час подання апеляційної 

та касаційної скарг і додатків до них.  

Аргументовано, що під час вирішення судом питань, пов’язаних із 

виконанням вироку, в усіх випадках обов’язковою є участь прокурора. 

Запропоновано унормувати гарантії нерозголошення відомостей 

конфіденційного характеру про особу (осіб), щодо якої (яких) суд вирішує 

питання, пов’язані з виконанням вироку, шляхом вирішення питання про 

закритий судовий розгляд. 

Висвітлено підстави й порядок провадження за нововиявленими та 

виключними обставинами. Якщо винуватість суду в постановленні 

неправосудного вироку, ухвали підтверджена вироком суду, що набрав 
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законної сили, неправосудне рішення має бути переглянуто в порядку, 

встановленому главою 34 КПК України. Щоб уникнути прийняття 

повторного незаконного чи необґрунтованого рішення, має бути зібрано 

достатню сукупність доказів, тож у необхідних випадках постає потреба в 

отриманні показань від усіх осіб, які брали участь у кримінальному 

провадженні, зокрема слідчого та/чи прокурора. Їхні показання у випадках 

здійснення кримінального провадження за такими фактами є необхідними. 

Натомість в інших випадках слідчий, прокурор не можуть бути допитані як 

свідки. 

Розроблено й обґрунтовано пропозиції з удосконалення кримінального 

процесуального законодавства та практики його застосування з метою 

оптимізації гарантій забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя 

особи в кримінальному провадженні, ураховані в Комітеті з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України під час подальшого 

вдосконалення чинного законодавства. 

Проведено анкетування та інтерв’ювання слідчих Національної поліції, 

прокурорів, адвокатів і суддів; опрацьовано матеріали кримінальних 

проваджень, під час розслідування яких було зібрано й використано в 

доказуванні фактичні дані, пов’язані з особистим і сімейним життям особи, 

рішень Європейського суду з прав людини за статтею 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, наведено узагальнені дані звітності 

Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України 

за 2015–2020 роки. 

Ключові слова: засади кримінального провадження, гарантії, приватне 

життя, сімейне життя, особисте життя, досудове розслідування, слідчі 

(розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення 

кримінального провадження, судовий контроль, судовий розгляд, судове 

провадження з перегляду судових рішень, виконання судових рішень. 
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SUMMARY 

 

 

Udovenko Z.V. Guarantees of ensuring the right of a person not to 

interfere in his personal and family life in the criminal proceedings of Ukraine. 

- Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of Legal 

Sciences on a speciality 12.00.09 «Criminal process and criminology; forensic 

examination; operational and investigative activities». -National University of 

«Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the research of the issue of guarantees of 

ensuring the right of a person not to interfere in his / her personal and family life in 

the criminal proceedings of Ukraine. Several scientific provisions, conclusions and 

recommendations on mechanisms to ensure the principle of non-interference in 

private and family life during criminal proceedings, which reflect conceptually 

new scientific provisions and conclusions and have important theoretical and 

practical significance. It is proposed to resolve problematic and debatable issues of 

legislative, methodological and organizational direction regarding the observance 

of this constitutional principle, which remains unregulated and contradictory in the 

legislation of Ukraine. 

The relationship between the terms private life, «private life» and «family 

life» has been clarified, and it has been established that there is no fundamental 

difference between the terms «private life» and «private life», as they are 

interpreted as belonging to a person and are synonymous. At the same time, the 

concepts of «personal life» and «family life» are not identical, although they are 

closely related: family life is a separate kind of human life along with his personal 

life. 

Personal secrecy is information about a person's life that he does not want to 

share with others (including health, philosophical, religious, political views and 

beliefs, property status, professional occupations, intimate life, hobbies, etc., as 
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well as the right to medical, lawyer's, notarial, banking secrecy, the secrecy of 

confession). The content of a family secret is information about the lives of 

members of an individual family or several families that they want to keep secret 

from outsiders (for example, cohabitation without marriage and birth of children; 

features of family relations; the natural connection between mother and child, child 

and close relatives; custody, adoption, etc.). 

According to the results of the study, based on generally accepted standards 

and taking into account the practice of international judicial institutions, the 

components of the right to privacy and family life are identified, which include: the 

right to freedom of behaviour (to be free from any illegal control); the right to 

personal and family secrecy (impossibility of disclosing information about 

personal and family life); the right to secrecy of correspondence (secrecy of 

correspondence, telephone conversations, postal, telegraphic and other messages); 

the right to protection of the individual (protection of one's name, honour, dignity 

and business reputation; protection of nationality); the right to protection of 

housing (inviolability of housing); the right to professional secrecy, in particular 

legal, medical, religious, etc; the right to secrecy of bank deposits and accounts; 

the right to secrecy of adoption. 

The correlation of the principles of criminal proceedings with the 

constitutional right of a person not to interfere in personal and family life, as well 

as with other principles provided by the Constitution of Ukraine is considered. The 

conclusion is that all the principles of criminal proceedings are closely 

interconnected, ensure non-interference in the personal and family life of a person 

and is the only system aimed at achieving the objectives of criminal proceedings 

under Part 1 of Article 2 of the Criminal Procedure Code (CРС) of Ukraine. It is in 

the context of achieving a common goal that the effectiveness of each of the 

principles, the relationship between them, and their importance for non-

interference in private life in the investigation of criminal offences should be 

assessed. 
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A system of guarantees of non-interference in the personal and family life of 

participants in criminal proceedings at all stages has been developed, which will 

provide an opportunity to prevent violations of this principle, and in case of illegal 

restrictions - will effectively restore the violated right of the person (persons). The 

system of such guarantees of non-interference in the personal and family life of 

citizens is: procedural regulation of this right of a person as a basis of criminal 

proceedings; prohibition of encroachment on the components of non-interference 

in private and family life (the right to personal and family secrecy, the right to 

secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other 

communications; the right to inviolability of the home, except as expressly 

provided by law); legislative consolidation of conditions, bases and the order of 

carrying out the actions allowing restriction of sphere of personal and family life; 

establishment of responsibility of participants of criminal proceedings for violation 

of the right to non-interference in private and family life; strengthening the 

prosecutor's supervision over the organization and conduct of pre-trial 

investigation for the timely cessation of illegal interference in the sphere of legally 

protected interests of citizens; differentiation of judicial control over the actions 

provided by law, restricting the right to non-interference in private and family life; 

explaining to the person the possibility of restoring these rights in case of violation 

and the procedure for compensation for damage; expanding the possibilities of 

forensic enforcement of human rights and freedoms by creating a modern concept 

of the admissibility of the use of methods and means of combating criminal 

offenses and defined the content of each of these guarantees. 

Attention is drawn to the significant role of forensic knowledge in ensuring 

human rights and freedoms. It is noted that the priority in criminal proceedings is a 

person, his life, honour, dignity, inviolability and security, which must be achieved 

during the identification of a person, the use of tactics of certain procedural 

actions, tactical decisions, etc., aimed at guaranteeing public interests in general, 

and its citizens in particular. Recommendations for the implementation of the 

organizational form of human rights and freedoms, aimed at improving the 
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professional level of the prosecution, as well as the creation of a system of 

counterbalances in human relations with government agencies; 

Given the subject of the study, the classification of information about 

personal and family life of citizens according to the degree of its availability to the 

pre-trial investigation and court authorities on closed data, data with limited access 

and data that are not secret. The practical content of this classification is to 

establish an appropriate legal regime for these groups of information. 

The definition of the concept of protection of non-interference in personal 

and family life is formulated; developed and argued a new version of Article 15 of 

the СРС of Ukraine, which proposed to regulate the obligation of participants in 

criminal proceedings not to disclose the secrets of personal and family life at all 

stages of criminal proceedings; the obligation of everyone who has been granted 

access to this information to prevent its disclosure by withdrawing the obligation in 

the manner prescribed by the СРС of Ukraine; obtaining legally by the legal 

procedure evidence that can be used only if it is aimed solely at establishing the 

circumstances to be proved; the examination of evidence revealing the 

circumstances of personal and family life, at the initiative of the court or the 

request of the persons concerned, must take place in a closed court session. 

A comparative study of the constitutions of the European Union (Austria, 

Italy, Finland, etc.) showed that there are no special rules for non-interference in 

the private and family life of citizens. Instead, the constitutions of Spain, Sweden, 

and Switzerland provide for such norms. The constitutions of all these countries 

consider human rights primarily as those designed to protect the individual from 

state power and guarantee everyone the opportunity to act within certain limits and 

enjoy the sphere of personal and family life, in which the state cannot interfere. 

A comparative study of the sources of the criminal procedural law of 

Ukraine and European countries shows that the content of human rights guarantees 

provided by the legislation of Ukraine is focused on European legal standards. 

Instead, significant differences are observed in the mechanisms of their 

implementation. If within the European legal space such guarantees are effective, 
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accessible and effective, Ukraine takes only certain steps towards giving them a 

real character, the implementation of guarantees to ensure the rights of the 

individual not to interfere in his personal and family life. 

It is proved that the subjects of the right to non-interference in private and 

family life are all persons involved in criminal proceedings, and the subjects of this 

principle are the investigator, prosecutor, investigating judge, court; the 

mechanism of realization of the provisions constituting the principle of non-

interference in private life during investigative (investigative), covert investigative 

(investigative) and other procedural actions is investigated, recommendations of 

criminal procedural and criminological direction concerning the realization of this 

principle during their carrying out are developed. 

Proposals are made for maintaining a fair balance between respect for 

private and family life and procedural actions. 

The absence of real responsibility of the participants of the criminal 

proceedings for illegal interference in the personal and family life of persons was 

revealed, in connection with which it was proposed to apply sanctions of criminal 

and/or civil nature because of such actions. 

Proposals have been developed to ensure the inadmissibility of disclosure of 

information of the pre-trial investigation during the adoption and implementation 

of procedural decisions of the investigator and in court. 

The main legal ways to restrict the right to non-interference in private and 

family life are identified, for each of them, the general grounds for the interference 

of pre-trial investigation and court bodies in the personal and family life of 

participants in criminal proceedings and other persons are formulated. 

The problems of prosecutor's supervision in the form of procedural guidance 

and judicial control over ensuring non-interference in private and family life during 

the pre-trial investigation have been studied; outlines the circumstances that 

prevent the effective provision of the right not to interfere in the personal and 

family life of persons during the trial. 
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The definition of judicial control as a criminal procedural activity aimed at 

ensuring respect for the constitutional rights, freedoms and legitimate interests of 

participants in criminal proceedings, preventing their violation, and in case of 

unjustified restrictions - to restore them. 

It is proposed, by analogy with English law, to establish a body such as the 

Directorate of Public Prosecution, whose function will be to monitor the 

observance of human rights with the possibility of providing instructions to the 

bodies conducting pre-trial investigations. 

The grounds and procedure for proceedings under newly discovered and 

exceptional circumstances are highlighted. If the guilt of the court in passing an 

unjust sentence or ruling is confirmed by a court verdict that has entered into force, 

the unjust decision must be reviewed in the manner prescribed by Chapter 34 of 

the CPC of Ukraine. To avoid a repeated illegal or unreasonable decision, a 

sufficient body of evidence must be gathered, so, if necessary, there is a need to 

obtain testimony from all persons involved in the criminal proceedings, including 

the investigator and/or prosecutor. Their testimony in cases of criminal 

proceedings on such facts is necessary. Instead, in other cases, the investigator or 

prosecutor may not be questioned as witnesses. 

The ambiguity of the legislative regulation of the procedure for restricting 

the rights of participants in criminal proceedings during the review of court 

decisions has been established. Attention is drawn to the need to prevent the 

disclosure of such confidential information when filing appeals and cassation 

appeals and annexes thereto. It has been argued that in all cases, the participation 

of the prosecutor is mandatory when the court decides on issues related to the 

execution of the sentence. It is proposed to standardize the guarantees of non-

disclosure of confidential information about the person (persons) in respect of 

whom (s) the court decides on issues related to the execution of the sentence by 

resolving the issue of a closed trial. 

The proposals on improvement of the criminal procedural legislation and 

practice of its application for optimization of guarantees of maintenance of non-
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interference in a personal and family life of the person in criminal proceedings 

developed in the Committee on law enforcement activity of the Verkhovna Rada of 

Ukraine during the further improvement of the current legislation are developed 

and substantiated. 

Questionnaires and interviews with National Police investigators, 

prosecutors, lawyers and judges were conducted; materials of criminal proceedings 

were processed, during the investigation of which factual data related to personal 

and family life of a person, decisions of the European Court of Human Rights 

under Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms were collected, generalized reporting data Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine and the Prosecutor General’s Office of Ukraine for 

2015-2020. 

Keywords: principles of criminal proceedings, guarantees, private life, 

family life, personal life, pre-trial investigation, investigative (investigative) 

actions, covert investigative (investigative) actions, measures to ensure criminal 

proceedings, judicial control, trial, judicial review proceedings decisions, 

execution of court decisions. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Невтручання в особисте і 

сімейне життя особи є одним з основних міжнародних та конституційних 

прав, що відображає право кожного мати власний світ сімейних, інтимних, 

ділових та інших інтересів, які не підлягають контролю з боку держави, 

суспільства, окремих громадян. 

Проблема забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи 

в Україні ніколи не була серед пріоритетних, що красномовно засвідчують 

дані статистики. Питома вага осіб, засуджених за злочини проти 

конституційних прав і свобод людини, не перевищує 0,1 % питомої ваги 

загальної кількості засуджених, попри те, що Україна посідає третє місце за 

кількістю скарг до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв’язку з 

порушенням Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (Конвенція). На жаль, наразі державні інтереси 

залишаються пріоритетними, на противагу приватним інтересам учасників 

кримінального провадження, тож у реальному житті до створення справді 

правової держави, у якій права й свободи громадянина були б цілком 

дотримані та забезпечені, ще надто далеко. Водночас загальновизнаною є 

позиція, що ставлення до прав людини не є внутрішньою справою окремої 

держави. Міжнародна спільнота розробила низку документів, які містять 

положення про єдині стандарти відправлення правосуддя в кримінальних 

справах і насамперед у контексті забезпечення прав та свобод осіб, які беруть 

у ньому участь, зокрема права на невтручання в особисте і сімейне життя. 

Такі стандарти закріплені в Загальній декларації прав людини, 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Конвенції, 

документах Наради з безпеки та співробітництва в Європі, різних 

міжнародних договорах з питань кримінального провадження. 
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У частині першій статті 32 Конституції України встановлено, що ніхто 

не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. Проте в жодній державі це право не є 

абсолютним. Будь-яка, навіть найдемократичніша, правова система 

передбачає випадки, коли можливе обґрунтоване й обмежене законодавчими 

положеннями втручання в цю сферу життєдіяльності людини. 

Протидія кримінальним правопорушенням – одна зі сфер суспільного 

життя, де не можна уникнути обмеження прав особи, зокрема на невтручання 

в її особисте і сімейне життя. Під час кримінальної процесуальної діяльності 

постійно постає дилема, що є важливішим: примусити людину розкрити 

особисті і сімейні таємниці чи захистити її всупереч інтересам суспільства та 

держави. Саме тому в частині 2 статті 15 Кримінального процесуального 

кодексу (КПК) України визначено, що ніхто не може збирати, зберігати, 

використовувати й поширювати інформацію про приватне життя особи без її 

згоди, крім випадків, передбачених КПК України. У частині 3 зазначеної 

процесуальної норми йдеться про те, що інформація про приватне життя 

особи, отримана відповідно до закону, не може бути використана інакше, як 

для виконання завдань кримінального провадження. 

Проблемам гарантування засади невтручання в приватне життя 

присвячено належну увагу в Конституції України, КПК України, низці 

законів України, а також у міжнародних договорах з питань кримінального 

провадження, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

і які, відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною національного 

законодавства України. 

Вагомий внесок у дослідження окресленого кола питань зробили 

українські науковці: Ю. П. Аленін, І. В. Басиста, В. П. Бахін, Н. Р. Бобечко, 

Г. П. Власова, В. І. Галаган, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевий, Л. В. Ємчук, 

О. В. Капліна, О. П. Кучинська, В. К. Лисиченко, Л. М. Лобойко, 

Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, В. В. Назаров, В. Т. Нор, 

М. А. Погорецький, С. М. Стахівський, В. О. Серьогін, О. В. Сосніна, 
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В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, О. В. Ходус, П. В. Цимбал, Ю. М. Чорноус, 

В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін. Зазначену 

проблематику розглядали у своїх працях іноземні юристи: М. Адам, 

А. Бофрер, Л. Брендіс, Х. Буркхард, Н. М. Волошкіна, Ю. Зайферт, 

Я. Закшевська, О. У. Калабаєв, Ю. Г. Корухов, Д. Муржо, І. Л. Петрухін, 

Р. Б. Стандлер, С. Уоррен та ін. 

Водночас у роботах цих авторів увагу спрямовано переважно на 

охорону прав і свобод громадянина загалом, їх поняття та завдання. 

Більшість цих напрацювань було виконано ще до прийняття КПК України 

2012 року. Наразі процесуальні аспекти невтручання в особисте і сімейне 

життя з боку держави висвітлено фрагментарно, недостатньо повно й 

докладно. Зокрема, потребують розв’язання наявні проблеми гарантій 

забезпечення вказаних прав особи на досудовому розслідуванні та на судових 

стадіях кримінального провадження, що мають винятково важливе значення 

під час розроблення та впровадження ефективного механізму захисту 

конституційних прав громадян та їх відновлення. Саме ці обставини в 

сукупності визначили актуальність обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015, і Плану дій з її реалізації на період до 2020 року, схваленого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року 

№ 1393-р, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015‒2020 роки, схваленої Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015, Стратегії розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року 

№ 1023 -р, та Плану заходів з її реалізації, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 693-р, Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 
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внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, затвердженого наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275. 

Дисертація є складовою теми науково-дослідної роботи «Актуальні 

проблеми кримінального, кримінального процесуального права і 

криміналістики на сучасному етапі розвитку держави» кафедри 

кримінального та кримінального процесуального права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» на 2019–2024 роки (номер 

державної реєстрації 0119U100650).  

Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Національної 

академії внутрішніх справ (протокол від 31 січня 2012 року № 1), уточнено 

25 червня 2013 року (протокол № 21). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

комплексу теоретичних і практичних аспектів засади невтручання в особисте 

і сімейне життя в кримінальному провадженні України, узагальнення 

виявлених проблем, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з 

удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо системи 

гарантій забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне 

життя під час усіх стадій кримінального провадження. 

Для досягнення цієї мети необхідно було виконати такі завдання: 

– проаналізувати історію становлення та розвитку права на 

невтручання в особисте і сімейне життя в правовій сфері; 

– з’ясувати сутність права на невтручання в особисте і сімейне життя; 

виявити дискусійні питання щодо тлумачення змісту понять приватного, 

особистого і сімейного життя для усвідомленого та коректного їх 

використання; 

– окреслити зміст і систему гарантій забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя; 

– означити сутність конституційного принципу невтручання в особисте 

і сімейне життя з позицій складових його прав і свобод та виокремити ті з 
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них, які підлягають обмеженню під час кримінальної процесуальної 

діяльності; 

– встановити співвідношення публічних та приватних інтересів у 

кримінальному процесі щодо особистого і сімейного життя; обґрунтувати 

значущість поваги до права на невтручання в особисте і сімейне життя як 

основи людської гідності;  

– визначити співвідношення міжнародно-правових, конституційних і 

кримінальних процесуальних норм у сфері охорони особистого і сімейного 

життя; 

– виокремити проблеми забезпечення прав учасників процесу щодо 

невтручання в особисте і сімейне життя під час провадження слідчих 

(розшукових) дій; 

– виявити найпоширеніші недоліки законодавчого унормування 

невтручання в особисте і сімейне життя під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій; 

– сформулювати правові засоби невтручання в особисте і сімейне 

життя під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

– запропонувати шляхи розв’язання низки проблем щодо 

нерозголошення даних досудового розслідування під час прийняття і 

виконання процесуальних рішень слідчого; 

– визначити роль судового контролю в системі гарантій права на 

невтручання в особисте і сімейне життя на досудових стадіях кримінального 

провадження; 

– висвітлити механізм реалізації охорони таємниці особистого і 

сімейного життя під час розгляду кримінальних справ судом першої 

інстанції; 

– дослідити гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне 

життя під час судових проваджень з перегляду судових рішень.  
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Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні правовідносини, 

пов’язані з невтручанням в особисте і сімейне життя особи, що виникають, 

розвиваються та припиняються під час здійснення кримінального 

провадження. 

Предметом дослідження є гарантії забезпечення права особи на 

невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні 

України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження відповідно 

до логіки наукового пошуку становить система загальнонаукових і 

спеціальних методів, призначених для отримання його об’єктивних та 

достовірних результатів. 

Зокрема, діалектичний метод застосовано під час дослідження засад 

кримінального провадження, а також з’ясування сутності й особливостей 

проведення низки процесуальних дій, формулювання пропозицій та 

рекомендацій з удосконалення гарантій забезпечення права особи на 

невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні 

(розділи 2–4). Історично-правовий метод використано під час дослідження 

стану наукової розробленості окремих аспектів предмета дослідження в 

практичній діяльності органів досудового розслідування й суду 

(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3). Герменевтичний метод став у нагоді для 

інтерпретації понять інформації, особистого і сімейного життя, судового 

контролю, таємниці, захисту невтручання в особисте і сімейне життя тощо 

(підрозділи 2.1, 2.2, 3.2, 3.3). Формально-логічним (догматичним) методом 

послуговувалися під час дослідження нормативного змісту положень КПК 

України та формулювання визначень низки правових понять (підрозділи 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, розділи 3–4). Метод моделювання надав можливість обрати 

шляхом підбору різних варіантів, систем найбільш дієві, перспективні 

напрями вдосконалення гарантій забезпечення права особи на невтручання в 

особисте і сімейне життя та внесення відповідних пропозицій (розділи 1–4). 

Компаративний метод дав змогу дослідити нормативні положення, що 
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регулюють порядок невтручання в особисте і сімейне життя в законодавстві 

інших держав (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1). За допомогою методу 

системного аналізу розглянуто дотримання засади невтручання в приватне 

життя під час провадження деяких заходів процесуального примусу й 

окремих слідчих (розшукових) дій (підрозділи 3.1–3.3); визначено поняття та 

розроблено систему гарантій невтручання в особисте і сімейне життя 

учасників кримінального провадження (розділи 1–4). Соціологічні методи 

використано під час проведення анкетування слідчих, адвокатів, суддів, а 

статистичні – для узагальнення результатів проведеного анкетування та під 

час аналізу матеріалів кримінальних проваджень, рішень ЄСПЛ та 

ілюстрування теоретичних висновків узагальненими даними вивчення 

державної статистичної звітності (розділи 1–4). 

Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційної статистики 

МВС України та Національної поліції України, узагальнені результати 

вивчення 354 матеріалів кримінальних проваджень, під час розслідування 

яких було зібрано й використано в доказуванні фактичні дані, пов’язані з 

особистим і сімейним життям особи, понад 100 рішень місцевих та 

апеляційних судів України, внесених до Єдиного державного реєстру 

судових рішень, 90 рішень ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції, зведені дані 

анкетування 526 слідчих органів досудового розслідування Національної 

поліції України у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-

Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, 

Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві, 298 адвокатів, результати 

інтерв’ювання 114 слідчих суддів і суддів. 

Під час підготовки дисертації використано власний багаторічний 

досвід роботи авторки у складі слідчих підрозділів і викладацької діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є 

одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень гарантій 

забезпечення прав особи на невтручання в її особисте і сімейне життя, у 

якому сформульовано низку наукових положень, висновків та рекомендацій з 
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удосконалення механізмів реалізації цієї засади на всіх стадіях під час 

здійснення кримінального провадження, що мають важливе теоретичне та 

практичне значення. 

До найсуттєвіших результатів, що визначають концептуально нові 

наукові положення й висновки, мають важливе теоретичне і практичне 

значення та зумовлюють наукову новизну дослідження, належать такі 

положення: 

уперше: 

– розглянуто зміст засади невтручання в приватне життя з огляду на її 

законодавче унормування та практичне забезпечення. Сформульовано нову 

назву засади – «невтручання в особисте і сімейне життя» та редакцію 

статті 15 КПК України, у якій запропоновано унормувати обов’язок 

учасників кримінального провадження щодо нерозголошення таємниці 

особистого і сімейного життя на досудовому розслідуванні та під час 

кримінального провадження в суді; обов’язок кожного, кому надано доступ 

до цієї інформації, запобігати її розголошенню шляхом відбирання 

зобов’язання в порядку, передбаченому КПК України; отримання на 

законних підставах відповідно до правової процедури доказів, що можуть 

бути використані лише за умови, якщо вони спрямовані виключно для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню; дослідження доказів, 

які розкривають обставини особистого і сімейного життя, за ініціативою суду 

чи за клопотанням зацікавлених осіб має відбуватися в закритому судовому 

засіданні; настання санкцій кримінально-правового та/або цивільно-

правового характеру внаслідок незаконних дій органів досудового 

розслідування за поширення недостовірних відомостей, що принижують 

честь і гідність особи. Така редакція надасть можливість ефективно 

захистити таємниці особистого і сімейного життя учасників кримінального 

провадження від небажаного розголосу й забезпечить реалізацію їхніх 

конституційних прав; 
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– обґрунтовано широкий підхід до тлумачення засади невтручання в 

особисте і сімейне життя в контексті її співвідношення із суміжними 

процесуальними засадами й конституційними принципами, оскільки саме 

засади визначають зміст і форму кримінального провадження; 

аргументовано, що всі вони є єдиною системою, спрямованою на досягнення 

загальної мети – реалізацію завдань кримінального провадження, визначених 

у частині 1 статті 2 КПК України; встановлено, що право на невтручання в 

особисте і сімейне життя, попри свою нематеріальність, є первинним й 

охоплює такі компоненти: 1) право на свободу поведінки (бути вільним від 

будь-якого незаконного контролю); 2) право на особисту і сімейну таємницю 

(неможливість розголошення відомостей особистого та сімейного життя); 

3) право на таємницю кореспонденції (таємниця листування, телефонних 

переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень); 4) право на 

захист особистості (захист свого імені, честі, гідності й ділової репутації, 

захист національної приналежності); 5) право на захист житла 

(недоторканність житла); 6) право на професійну таємницю, зокрема 

адвокатську, лікарську, віросповідання тощо; 7) право на таємницю 

банківських вкладів і рахунків; 8) право на таємницю усиновлення. 

Натомість застосування вузького підходу до змісту цієї засади зведено до 

тлумачення положень статті 15 КПК України, де її безпосередньо закріплено; 

– розроблено комплекс гарантій забезпечення права особи на 

невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні 

України. Доведено, що механізм реалізації цього права пройшов тривалий 

шлях еволюції від усвідомлення важливості його охорони до сучасних умов 

розвитку суспільства, тож потребує нових підходів щодо його посилення. 

Такими гарантіями є: процесуальна регламентація цього права особи як 

засади кримінального провадження; заборона посягання на складові 

невтручання в особисте і сімейне життя (право на особисту і сімейну 

таємницю, право на таємницю листування, телефонних переговорів, 

телеграфних та інших повідомлень; право на недоторканність житла, за 
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винятком випадків, прямо передбачених законом); законодавче закріплення 

умов, підстав і порядку проведення дій, що допускають обмеження сфери 

особистого і сімейного життя; встановлення відповідальності учасників 

кримінального провадження за порушення права на невтручання в особисте і 

сімейне життя; посилення нагляду прокурора за організацією та проведенням 

досудового розслідування для своєчасного припинення незаконного 

втручання у сферу захищених законом інтересів громадян; диференціація 

судового контролю за передбаченими законом діями, що обмежують право 

на невтручання в особисте і сімейне життя; роз’яснення особі можливості 

відновлення зазначених прав у разі їх порушення та порядку відшкодування 

заподіяної шкоди; розширення можливостей криміналістичного забезпечення 

дотримання прав і свобод особи шляхом створення сучасної концепції 

допустимості застосування методів та засобів протидії кримінальним 

правопорушенням; 

– запропоновано у випадках вилучення слідчим на законних підставах 

електронних інформаційних систем (мобільного телефону чи персонального 

комп’ютера) подавати клопотання до суду про надання тимчасового доступу 

до речей і документів для ознайомлення з інформацією, що міститься в цих 

системах. Такі предмети можуть бути вилучені, якщо вони визначені в 

переліку речей, для виявлення яких проводять обшук, огляд чи затримання. 

Водночас навіть законне вилучення таких електронних інформаційних 

систем не надає стороні обвинувачення права вільно ознайомлюватися з 

наявною на цих пристроях інформацією. Адже під час тимчасового 

вилучення цих систем, по-перше, особа, якій вони належать, зазнає 

посягання на недоторканність її права власності; по-друге, спроба 

ознайомлення з конкретними відомостями розкриває таємницю її приватного 

спілкування; по-третє, такі дії сторони обвинувачення є окремим видом 

втручання в особисте і сімейне життя. Тож отримання інформації в цих 

випадках потребує окремої правової підстави – ухвали слідчого судді про 

тимчасовий доступ до речей і документів; 
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– аргументовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

процесуальних норм, які гарантують реалізацію права особи на невтручання 

в особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження на 

досудовому розслідуванні. З цією метою увагу акцентовано на потребі 

унормування аналізованої та низки інших засад кримінального провадження, 

процесуального статусу підозрюваного й свідка, загальних вимог до 

проведення низки процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей 

і документів, затримання особи, допиту, обшуку, освідування тощо, 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора, розроблено 

зміни і доповнення до статей 7, 15, 27, 42, 65, 79, 160, 163, 208, 222, 223, 224, 

233, 236, 241, 242, 263, 290, 303 КПК України; 

– запропоновано за аналогією до англійського законодавства створити 

орган на кшталт Дирекції публічних переслідувань із функцією нагляду за 

дотриманням прав людини з можливістю надання вказівок, рекомендацій 

органам, що здійснюють досудове розслідування. Це був би неупереджений 

посередник між стороною обвинувачення та судом з повноваженнями 

виправлення слідчих і прокурорських помилок, які мають юрисдикційний, а 

не слідчий характер. Дирекція публічних переслідувань перевірятиме 

законність дій органів досудового розслідування, забезпечуючи допустимість 

зібраних доказів, і прийматиме відповідні рішення в межах досудового 

розслідування, що можуть бути оскаржені до слідчого судді прокурором, 

підозрюваним, захисником та іншими учасниками кримінального 

провадження; 

– констатовано практичну необхідність формулювання підстав для 

здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Вони можуть бути 

встановлені не лише вироком суду, що набрав законної сили, а й у разі 

неможливості ухвалення вироку – підтверджені матеріалами досудового 

розслідування або судового розгляду. Для встановлення нововиявлених 

обставин, пов’язаних зі штучним створенням або підробленням доказів, 

можуть бути необхідними показання слідчого, прокурора щодо прийняття 
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судом завідомо неправосудного вироку, ухвали, у зв’язку з чим висловлено 

пропозиції унормувати це положення в пункті 7
1
 частини 2 статті 65 КПК 

України. У жодному іншому випадку слідчий, прокурор не можуть бути 

допитані як свідки; 

– розроблено механізм реалізації права на невтручання в особисте і 

сімейне життя на судових стадіях кримінального провадження. Увагу 

акцентовано на потребі унеможливлення розголошення такої конфіденційної 

інформації під час відкритого судового розгляду, подання апеляційної та 

касаційної скарг і додатків до них. Обґрунтовано, що під час вирішення 

судом питань, пов’язаних із виконанням вироку, в усіх випадках 

обов’язковою є участь прокурора. Запропоновано унормувати гарантії 

нерозголошення відомостей конфіденційного характеру про особу (осіб), 

щодо якої (яких) суд вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку, 

шляхом вирішення питання про закритий судовий розгляд. Створено й 

аргументовано моделі процесуальних норм статей 364, 396, 403, 427, 430, 

459, 539 КПК України; 

удосконалено: 

– співвідношення понять «приватне життя», «особисте життя» і 

«сімейне життя» та визначено, що принципової відмінності між поняттями 

«приватне життя» й «особисте життя» немає, оскільки їх трактують як 

належність особі та вони є синонімами. Водночас поняття «особисте життя» і 

«сімейне життя» не тотожні, хоча й тісно пов’язані між собою. 

Категоріальним означенням у цьому контексті є поняття «особа» й «сім’я». 

Основна відмінність між цими поняттями полягає насамперед у тому, що 

особисте життя безпосередньо стосується інтересів конкретної особи, 

відображає її індивідуальні особливості, а сімейне життя ‒ інтересів кількох 

осіб, які на добровільних засадах створили сім’ю чи перебувають у 

фактичних сімейних відносинах, або інших членів сім’ї, об’єднаних спільною 

відповідальністю; 
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– положення щодо виокремлення принципу невтручання в особисте і 

сімейне життя в законодавстві України та низки іноземних країн під час їх 

порівняльного аналізу з метою вдосконалення процесуальних аспектів, що 

гарантують невтручання в особисте і сімейне життя учасників кримінального 

провадження; 

– механізм реалізації нерозголошення обставин особистого і сімейного 

життя людини під час проведення експертизи, оскільки такі відомості є 

предметом дослідження судово-авторознавчої, комп’ютерно-технічної, 

судово-медичної, судово-психіатричної, біологічної експертиз тощо, шляхом 

попередження експерта про кримінальну відповідальність не лише за злісне 

ухилення від явки до органів досудового розслідування, прокурора й суду 

або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 

обов’язків, а й за розголошення обставин особистого і сімейного характеру, 

які містяться в наданих йому матеріалах кримінального провадження, 

необхідних для підготовки висновку експерта; 

– практичні уявлення щодо підвищеної загрози втручання в особисте і 

сімейне життя під час здійснення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж з огляду на такі обставини: особа зазвичай не 

підозрює про проведення щодо неї цих дій та позбавлена можливості їх 

оскаржити; прослуховування не є вибірковим, його проводять протягом 

тривалого часу, поки не буде отримано відомості, які цікавлять сторону 

обвинувачення; процедура прослуховування має закритий характер і не може 

бути цілком прозорою, що створює значні можливості для зловживань з боку 

органів, які її проводять. Тож нагальним завданням є підвищення 

ефективності законодавчого унормування захисту особистого і сімейного 

життя громадян від незаконного та необґрунтованого втручання під час 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії; 

– положення щодо надання санкції прокурора на прослуховування осіб, 

щодо яких застосовують заходи забезпечення безпеки. Про необхідність 

отримання цієї санкції йдеться лише в Законі України «Про забезпечення 
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безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 

1993 року № 3782-ХІІ, однак у КПК України дії прокурора із санкціонування 

таких рішень слідчого наразі в жодному випадку не передбачені. З огляду на 

значущість дотримання конституційного принципу невтручання в особисте і 

сімейне життя, доцільно в таких випадках звертатися виключно до слідчого 

судді. На перший погляд, механізм реалізації цього рішення є ускладненим, 

проте цілком виправданим, оскільки йдеться про захист особи від 

протиправних посягань шляхом прослуховування її телефонних та інших 

розмов; 

– визначення судового контролю як кримінальної процесуальної 

діяльності, спрямованої на забезпечення дотримання конституційних прав, 

свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, 

недопущення їхнього порушення, а у випадку необґрунтованого обмеження – 

на їх відновлення; 

дістало подальший розвиток: 

– трактування терміна «інформація» – в умовах сучасного 

інформаційного суспільства та з метою охорони й захисту особистих 

немайнових прав і свобод людини в Україні, зокрема й від кримінального 

процесуального втручання, інформацією доцільно вважати будь-які відомості 

про особисте і сімейне життя особи незалежно від форми їх надання та/або 

отримання; 

– класифікація інформації про особисте і сімейне життя особи, яку 

запропоновано поділяти за ступенями її доступності органам досудового 

розслідування та суду на закриті дані, дані з обмеженим доступом і дані, що 

не становлять таємниці. Очевидно, що підхід законодавця до захисту таких 

даних, як інформація про сімейний стан, вік або місце проживання, і таких, 

як, наприклад, зміст щоденників й особистого листування, не повинен бути 

однаковим у сфері кримінального провадження; 

– теоретичні підходи щодо особливостей формулювання статті 32 

Конституції України, які полягають у тому, що: по-перше, терміном 



49 
 

«втручання» позначають чотири аспекти інформаційної діяльності: збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації про особу; по-друге, 

ідеться виключно про конфіденційну інформацію щодо особи; по-третє, 

винятки із цього правила може бути закріплено лише в Конституції України, 

а не в інших нормативно-правових актах; 

– компаративістське дослідження більшості конституцій країн 

Європейського Союзу (Австрія, Данія, Ірландія, Фінляндія тощо), що 

засвідчило відсутність спеціальних норм щодо невтручання в особисте і 

сімейне життя громадян, однак у них передбачено низку засобів захисту 

особистого життя й підстави його обмеження – недоторканність житла, 

таємниця листування, поштових та інших повідомлень. Натомість 

конституції Греції, Швеції, Швейцарії, поряд із закріпленням зазначених 

прав, містять спеціальні норми щодо захисту приватного життя, особистої і 

сімейної таємниці. Отже, в одних країнах права людини розглядають як 

абсолютно самостійні конституційні права, а в других – як похідні від інших 

прав, їх складові. Однак у всіх зазначених державах переліки прав людини 

схожі, а відмінності не є істотними; 

– дослідження стандартів ЄСПЛ, за яких допускається правомірне 

втручання в приватне життя особи відповідно до статті 8 Конвенції; 

з’ясовано такі критерії, як законність, наявність законної мети й 

пропорційність (необхідність втручання в демократичному суспільстві), 

якими керується ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення права на 

повагу до особистого і сімейного життя; 

– пропозиція щодо диспозитивності вирішення питання про залучення 

понятих або застосування технічних засобів для забезпечення безперервного 

відображення результатів слідчої (розшукової) дії. Адже понятим стають 

відомі факти щодо низки обставин особистого і сімейного життя, які не 

повинні підлягати розголосу. Навмисно чи з необережності поняті можуть 

бути потенційними розповсюджувачами цієї інформації, проте не несуть за 

це жодної відповідальності;  
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– положення щодо використання криміналістичних знань під час 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення 

дотримання права на невтручання в особисте і сімейне життя особи; 

досліджено криміналістичне забезпечення дотримання прав і свобод людини 

й доведено його корисність у кількох аспектах: по-перше, створюють умови 

для дослідження питання забезпечення прав і свобод учасників 

кримінального провадження в таких галузях юридичної науки, як 

кримінальне процесуальне право, криміналістика, конституційне право тощо; 

по-друге, сприяють формуванню сучасної концепції допустимості 

застосування методів і засобів протидії кримінальним правопорушенням та 

принципових положень практичного їх використання; по-третє, розширюють 

можливості для визначення місця та ролі криміналістичних знань у створенні 

системи гарантій захисту прав і свобод людини. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

використовують у: 

– законотворчому процесі – висновки й рекомендації щодо 

вдосконалення окремих норм КПК України можуть бути використані під час 

підготовки законопроєктів, які регулюють діяльність органів досудового 

розслідування, прокурора та суду у кримінальному провадженні (лист 

Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 

25 березня 2021 року № 04-27/12-2021/105562); 

– практичній діяльності детективів Національного антикорупційного 

бюро України (довідка від 29 вересня 2015 року № 967), слідчих підрозділів 

Національної поліції України (акт від 26 лютого 2021 року); 

– навчально-методичній діяльності та освітньому процесі Одеського 

державного університету внутрішніх справ (акт від 30 листопада 2020 року), 

Харківського національного університету внутрішніх справ (акт від 

11 грудня 2020 року), Львівського державного університету внутрішніх справ 

(акт від 12 лютого 2021 року), Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (акт від 18 березня 2021 року). 



51 
 

Особистий внесок здобувачки. Дисертація виконана авторкою 

самостійно, усі сформульовані положення та висновки є результатом її 

особистих досліджень. У монографії «Дотримання прав учасників 

кримінального провадження під час проведення освідування» частка авторки 

становить 30 %, у навчальному посібнику «Кримінальний процес» – 35 %, у 

виданні «Науково-практичний коментар Кримінального процесуального 

кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному 

провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року» – 10 %. У наукових статтях 

«Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку 

житла чи іншого володіння особи» частка авторки становить 60 %; 

«Дотримання прав громадян під час спеціального досудового 

розслідування» – 60 %; «Криміналістичне забезпечення дотримання прав та 

свобод людини у кримінальному провадженні» – 60 %; «Засада невтручання 

у приватне життя: законодавче унормування та напрями забезпечення під час 

кримінального провадження» – 50 %; «Переваги та недоліки застосування 

запобіжного заходу тримання під вартою в контексті нового КПК» – 50 %; 

«Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя під час 

апеляційного і касаційного провадження» – 50 %; «Проблема обеспечения 

права на медицинскую помощь задержанного (содержащегося под стражей) 

лица в уголовном процессуальном законодательстве: опыт Украины и 

зарубежных стран» – 40 %; «Implementation of the right to life according to the 

materials of the practice of the European Court Human Rights» – 50 %; «State 

Guarantees of the Right to Housing for War Veterans: Substantive and Procedural 

Aspects» – 35 %; «Provision of the right to non-interference into privacy during 

muster process with the participation of doctor (forensic expert)» – 40 %; 

«Reflexiones sobre el respeto de los derechos de los ciudadanos durante las 

decisiones judiciales de ejecución» – 35 %; «Phenomenon of interference with 

private communication as the category of theory and practice of criminal 

proceedings» – 35 %. Ідеї та розробки, що належать співавторам, у дисертації 

не використано. 
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації оприлюднено на: міжнародних науково-практичних конференціях 

«Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку 

криміналістики» (Харків, 5 грудня 2014 року), «Сучасні тенденції розвитку 

криміналістики та кримінального процесу» (Харків, 8 листопада 2017 року), 

«Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні 

процесуальні та криміналістичні аспекти» (Ірпінь, 19 квітня 2019 року); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми 

досудового розслідування» (Київ, 1 липня 2015 року), «Теоретичні аспекти 

організації досудового розслідування» (Харків, 4 грудня 2015 року), 

«Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних 

правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального 

кодексу України» (Одеса, 26 листопада 2015 року), «Наукове забезпечення 

досудового розслідування: проблеми теорії та практики» (Київ, 8 липня 

2016 року), «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі 

злочинністю» (Кривий Ріг, 13 квітня 2017 року), «Теорія і практика судової 

експертизи і криміналістики» (Київ–Mapiyпoль, 27 лютого 2018 року), 

«Наукові розвідки з актуальних проблем публічного і приватного права» 

(Київ, 24 квітня 2019 року, 24 квітня 2021 року); міжвідомчих науково-

практичних конференціях «Актуальні питання кримінального процесу, 

криміналістики та судової експертизи» (Київ, 24 листопада 2017 року), 

«Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології» (Київ, 

22 листопада 2018 року); науково-практичних конференціях «Дні науки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ, 

30 листопада 2011 року, 26 та 30 січня 2012 року, 3 лютого 2016 року, 

27 січня 2017 року, 2 лютого 2018 року), «Теорія та практика судово-

експертної діяльності» (Київ, 27 листопада 2019 року); круглих столах 

«Досудове розслідування у сучасних умовах: проблеми, тенденції та 

перспективи» (Київ, 28 грудня 2012 року), «Проблемні аспекти експертної 

практики» (Київ, 4 грудня 2014 року), «Судово-експертна діяльність: 
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сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, 23 квітня 2015 року), «Теорія 

і практика судової експертизи» (Київ, 12 травня 2016 року), «Актуальні 

питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної 

діяльності» (Київ, 25 листопада 2016 року), «Сучасний стан 

криміналістичного забезпечення досудового розслідування» (Київ, 20 квітня 

2017 року). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено у 

2 монографіях (одна одноосібна, друга – у співавторстві), 24 наукових 

публікаціях, серед яких 14 статей – у наукових фахових виданнях України з 

юридичних наук, 4 – у міжнародних наукових виданнях, 6 – у виданнях 

Scopus та/або Web of Science, 24 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях і круглих столах, 2 навчальних посібниках (один одноосібний, 

другий – у співавторстві), науково-практичному коментарі КПК України 

(у співавторстві). 

Структура та обсяг дисертації визначені метою, завданнями, 

об’єктом і предметом дослідження. Робота складається зі вступу, 4 розділів, 

що містять 13 підрозділів, списку використаних джерел (627 найменувань на 

66 сторінках) й 11 додатків (на 83 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 586 сторінок, з яких основний текст – 406 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 

НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

1.1. Ґенеза законодавчого унормування та стан наукової 

розробленості правових аспектів забезпечення права особи на 

невтручання в особисте і сімейне життя 

 

Недоторканність приватного життя громадян з давніх часів визнавали 

цінністю, невід’ємним правом людини, одним із принципів громадянського 

суспільства, а поняття недоторканності приватного життя є основоположним 

для справедливості, до якої демократія прагне за своїм визначенням. 

Усвідомлення необхідності посиленої охорони відомостей, що 

становлять у сучасному тлумаченні предмет приватного життя і не 

підлягають широкому розголосу, можна констатувати ще в ранніх правових 

пам’ятках, наукових поглядах стародавніх мислителів. 

Зокрема, зазначає К. Б. Курбонов, ще за часів так званої гомерівської 

Греції (кінець II тис. до н. е.) елліни оперували поняттям «тиме» в питаннях 

позначення особистої честі, особистого права [206, c. 18–20]. На противагу 

правовим ідеям Сократа, про що пише в своїй дисертації Л. В. Ємчук, його 

учень Платон, навпаки, заперечував можливість існування права на особисте 

і сімейне життя. Він вважав, що ніхто не повинен володіти жодною 

приватною власністю, якщо в тому немає крайньої необхідності. Ні в кого не 

повинно бути такого житла, куди не мав би доступу будь-хто 

охочий [147, c. 53]. Згодом Платон визнав наявність сімейної сфери життя, 

зауваживши, що деякі вияви такого життя, зокрема виховання дітей, цілком 

знаходяться у віданні посадових осіб держави згідно з нормами її 

законів [245, c. 34–35]. Надмірне прагнення до єдності, пропонованої 
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Платоном, що виявлялася насамперед у спільності дружин і дітей, на думку 

Арістотеля, призводить до деградації та знищення держави. Тому філософ 

виключив відносини батьків і дітей, чоловіків і дружин, панів і рабів зі сфери 

дії політичної (державної) влади [15, c. 14-20]. Таким чином, Арістотель 

здійснив перші спроби обґрунтування необхідності невтручання з боку 

держави в різні вияви приватного і сімейного життя [130, c. 12].  

На думку Цицерона, природне право виникло раніше, ніж яка-небудь 

держава взагалі була заснована (Про закони, II, 19). Право, вважав він, 

встановлюється природою, а не людськими рішеннями та постановами. Якби 

права встановлювались велінням народів, рішеннями провідних людей, 

вироками суддів, то існувало би право розбійничати, право чинити перелюб, 

право пред’являти підроблені заповіти, якби права ці могли отримувати 

схвалення голосуванням або рішенням натовпу (Про закони, 

1,43) [8, c. 475-524]. На формування права Київської Русі значний вплив мала 

релігія. Пов’язано це передусім із прийняттям християнства 988 року, що 

суттєво позначилося на формуванні норм кримінального судочинства того 

історичного періоду. 

Уже після Лютеранського собору 1215 року в канонічному праві 

Європи утвердилося положення про таємницю сповіді, яку ніхто не має права 

порушити, зокрема й монарх [124, c. 152-153].  

Подальший розвиток суспільних відносин, науки й техніки зумовив 

істотне розширення кола таємниць приватного життя людини. Зокрема, воно 

охоплювало житло, особисте листування і документацію тощо. Тобто вже в 

середньовіччі європейська правова думка стала визнавати право окремої 

людини на приватне життя, із власними індивідуальними таємницями, у 

якому суддя – лише Бог. В історіографії посилення правового захисту 

індивіда обумовлено також розвитком міської цивілізації, у якій окрему 

людину стали цінувати як особистість (хоча й залучену в міську 

корпорацію) [102, c. 225-226]. Саме взаємодія двох основних чинників – 

християнства та міської цивілізації – стала підґрунтям для подальшого 
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юридичного визнання права людини не лише на власну персоніфікацію, а й 

на таємницю приватного життя – як блага, охоронюваного законом. 

Важливе значення для розвитку законодавства про право на приватне 

життя мала «Руська правда». Аналізуючи видатну пам’ятку феодального 

права, можна простежити, що в ній чимало норм стосувалося закріплення та 

захисту прав феодалів, водночас деякі статті були спрямовані на захист й 

окремих інтересів простолюду від грубих форм феодального 

свавілля [149, c. 132]. 

Запроваджені цим законом процедурні новели великих князів 

(«Коротка правда») з метою охорони адміністрації княжого домену, зазначає 

В. М. Волженкіна, започаткували законодавчі привілеї, поширені в 

сучасному міжнародному, кримінальному та кримінально-процесуальному 

праві й національному законодавстві держав [56, c. 14].  

Ці документи містили процедурні норми кримінального процесу й 

цікаві тим, що визначали недоторканність житла та їх можна вважати 

початком виникнення інституту імунітетів у міжнародному праві та 

створення норм сучасного законодавства. 

Отже, дослідивши давні історичні пам’ятки, можна дійти висновку, що 

«Руська правда» хоча безпосередньо не використовувала слова «честь», 

«гідність», «приватне життя», однак пропонувала перші нормативні засоби їх 

захисту. 

Подальший розвиток прав людини на теренах України пов’язаний з 

Литовськими статутами. Вони закріпили низку принципово нових підходів 

до статусу особи [327, c. 22], неприпустимість арешту без законних підстав і 

покарання без суду, декларували свободу віросповідання, заборону 

покарання за чужу провину родичів або слуг правопорушника тощо. Проте в 

Литовських статутах акцент щодо покарання за злочини зміщувався в 

напрямі захисту життя, майна, честі, гідності представників панівних класів 

(станів), що виявлялося в суворіших санкціях [211, c. 38-44].  
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Якщо розглядати суспільно небезпечні діяння того часу, які умовно 

можна віднести до злочинів проти недоторканності приватного життя, то слід 

назвати передусім злочини проти сімейних прав і, зокрема, насильницький 

вступ до шлюбу [438, c. 33]. Вступ до шлюбу вважали насильницьким, якщо 

на нього не давали згоди дівчина та її батьки. Карали цей злочин достатньо 

суворо: наприклад, за відсутності на шлюб згоди дівчини й у разі її 

викрадення винний підлягав смертній карі, третину його майна конфіскували 

на користь потерпілої, а з майна, що залишилося, стягували «шкоду» [448]. У 

Литовських статутах уперше передбачено норми, спрямовані на регулювання 

інституту таємниці. Для прикладу, у системі особистих немайнових відносин 

того часу чільне місце посідали особиста таємниця і таємниця сімейного 

життя [23, c. 76]. Одним зі свідчень особливого правового ставлення до 

інформації приватного змісту у вітчизняних пам’ятках є дозвіл не свідчити 

проти себе, що міститься в статті 20 Псковської судної грамоти середини 

XV століття [413, c. 331-332]. Носієм політико-правової думки середньовічної 

України було козацтво. Саме козаки домоглися реального практичного 

закріплення своїх прав і свобод. На той час категорії «права», «свободи», 

«вольності» використовували як близькі за значенням [291, c. 114]. Проте 

основою правової системи Гетьманщини було звичаєве право. 

Із Запорізької Січі звичаєві норми в ХVІ – ХVІ століттях 

розповсюдилися на всю територію тодішньої Україні і були основою 

правової системи Гетьманської держави. Проте в нормах козацького права не 

була передбачена відповідальність за втручання у приватне життя право того 

часу не знало. Подальший процес закріплення прав і вольностей людини 

відбувався за часів правління гетьмана Івана Виговського. Для прикладу, 

Гадяцькі статті 1658 року чи не вперше у світі встановлювали свободу 

віросповідання, розширювали обсяг права на свободу. 

Видане 1649 року Соборне уложення стало першим збірником законів, 

що охоплював питання державного, адміністративного, фінансового, 

цивільного, кримінального спрямування і судочинства. Але, попри пріоритет 
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волі монарха, цей акт уперше у вітчизняній історії закріпив право на захист 

сімейної і особистої таємниці (як складових приватного життя), встановив 

заборону на втручання «державних людей» у цю сферу під час здійснення 

правосуддя [83, c. 14].  

Питання прав людини та забезпечення їх мали важливе значення і в 

Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Значущість захисту прав і вольностей 

була засвідчена вже в назві документа – «Пакти й конституції законів та 

вольностей Війська Запорізького». Крім цього, і в преамбулі, і в більшості 

статей Конституції ішлося про відважну оборону козаками цілісності своїх 

прав та вольностей, декларовано ідею «виправлення та підйому своїх 

природжених прав та вольностей», відновлення «всіх природних прав та 

рівності» [560, c. 27]. Ліквідація Гетьманщини спричинила нівелювання 

основного природного права людини, особистої свободи українців, а також 

запровадження на теренах України 1783 року кріпацтва. Ці події відкинули 

нашу державу в її розвитку на цілу епоху, знищили правову базу, що могла 

забезпечити права людини в Україні. 

З кінця XVII століття на українських землях поширеними були норми 

права Російської імперії. У другій половині XVIIІ століття, коли гетьманство 

було остаточно ліквідовано, нормативні акти місцевого походження 

припинили свою чинність. І хоча епізодично діяли норми, спрямовані на 

захист честі (частина 8 Процесу приказного, виданого при резиденції 

гетьманській (1734), і таку цінність, як честь, уже усвідомлювало 

суспільство, поняття приватного життя та охорони його недоторканності на 

той час на правовому рівні не було регламентовано [438, c. 36].  

Звісно, правове закріплення та охорону приватного життя особи в 

середньовіччі здійснити було надзвичайно складно через відсутність 

кодифікованої системи законодавства. Однак, вже в цей період потребами 

суспільного розвитку була зумовлена необхідність правового захисту деяких 

відомостей, що еволюціонували до права на недоторканність приватного 

життя в сучасному значенні цього терміна. 
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Ще до виокремлення в правовій системі галузей права (поміж інших і 

кримінального процесуального законодавства) сформувалося положення про 

особливе значення деяких відомостей особистого і сімейного характеру. Цю 

традицію було продовжено в кримінальному законодавстві протягом 

XVIII століття і до початку XX століття. 

Основним джерелом права в середині ХІХ століття був Звід законів 

Російської імперії, у Книзі 1 тому XV якого містилися закони кримінальні 

щодо таємниці особистого життя. Звід забороняв посадовим особам 

розголошувати державні таємниці під загрозою смертної кари або 

каторги [63, c. 19]. Порівняно із Соборним уложенням 1649 року, він не 

деталізував особливості охорони державної таємниці, єдиним нововведенням 

було те, що суб’єктом розголошення державної таємниці були посадові 

особи.  

Натомість з Уложенням 1845 року пов’язують початок кримінально-

правової охорони приватного життя, відомостей, що становлять особисту і 

сімейну таємницю. Слушно зазначає І. І. Присяжнюк, що «саме з цього 

Уложення починається захист окремих складових приватності людини 

(зокрема, таємниці кореспонденції, недоторканності приватного житла, 

персональної інформації), які діють й сьогодні у чинному 

законодавстві» [333, c. 80].  

Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять особисту 

і сімейну таємницю, визначено в Статуті про покарання, що накладаються 

мировими суддями, 1864 року, стаття 137 якого передбачала відповідальність 

за розголошення, з наміром образити чиюсь честь, відомостей, 

повідомленими потай, або ж розпізнаних розкриттям чужого листа або іншим 

протизаконним чином [460, c. 320]. Слушним є зауваження В. П. Жеребкіна, 

на переконання якого, у цій статті виокремлено два самостійні склади 

правопорушення: порушення професійної таємниці та порушення 

недоторканності приватного життя; таємниці приватного життя від 

незаконного втручання [134, c. 28]. Після прийняття нової редакції Уложення 
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1885 року таємницю кореспонденції вже розглядали як професійну 

таємницю, про неї йшлося в главі 11 «Про порушення Уставів Поштового і 

Телеграфного». Для прикладу, статті 1102, 1104 визначали відповідальність 

поштового службовця за розпечатування листів, хоча би заради цікавості, 

відданих для відправлення поштою або отриманий поштою лист, 

адресований на ім’я іншої особи, за що винну особу звільняли з 

посади [539, c. 277]. 

Судова реформа 1864 року зумовила певні зміни в правовій свідомості 

суспільства. Зокрема, щодо забезпечення засади невтручання в особисте і 

сімейне життя особи в статті 367 Статуту кримінального судочинства було 

передбачено, що обшук у паперах підозрюваної особи слід здійснювати з 

надзвичайною обережністю, без оголошення обставин, що не стосувалися 

слідства. Відбирати і долучати до справи слід було тільки необхідні папери, 

які й пред’являли понятим та іншим особам, що були присутні під час 

обшуку. 

У статті 370 цього Статуту закріплено, що якщо постане необхідність 

отримати папери, передані присяжному повіреному з умовою зберегти їх у 

таємниці, то слідчий розглядає їх разом із присяжним повіреним. Було 

передбачено закритий судовий розгляд проступків проти прав сімейних 

(стаття 89) [540]. 

Таким чином, реформа сприяла утвердженню в суспільній свідомості 

уявлення про рівність всіх перед законом, незалежно від станової 

приналежності, службового чи сімейного становища. Закріплено ідеї 

законності й поваги до особи. З’явилася можливість отримати судовий 

захист, унаслідок чого посилено повагу до закону [215, c. 88-89].  

Перша половина XIX ст. в історії України , зазначає О. В. Сосніна, 

період відсутності української національної державності, приналежності 

земель України до складу Російської та Австрійської імперій. Галичина, 

Буковина належали до складу Австрійської імперії, Закарпаття – до 

Угорського королівства. На західноукраїнських землях діяв Кримінальний 
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кодекс (Францішкана) до початку 1930-х років. Натомість в Угорщині 

1879 року було прийнято Угорське кримінальне уложення про злочини і 

проступки, що було чинним і на території Закарпаття [438, c. 36]. У цьому 

нормативному акті містився розділ Х «Порушення публічними чиновниками 

особистої свободи, недоторканності житла, таємниці листів і 

телеграм» [560, c. 437]. Демократичний розвиток суспільства в XIX – на 

початку XX століття актуалізував необхідність надійнішого захисту 

відомостей, що належать до приватного життя особи. Найяскравішим виявом 

особливого ставлення до приватного життя особи стало встановлення 

кримінально-правової охорони таємниці особистого і сімейного характеру. У 

статтях 162–170 Кримінального уложення 1903 року закріплено заборону на 

втручання посадових осіб під час здійснення правосуддя в особисте і сімейне 

життя людини, навіть якщо це спричиняло певні негативні наслідки для 

системи судової влади. Отже, право на приватне життя громадянина набуло 

державного статусу, знайшовши своє втілення в імунітеті свідків від 

кримінального переслідування, що ґрунтувалося на подружніх чи родинних 

зв’язках, у разі вчинення злочинів – відмови від дачі показань проти себе, 

чоловіка й близьких родичів, неповідомлення про злочин або злочинця. 

Кримінальне уложення 1903 року розширило коло діянь, пов’язаних із 

порушенням недоторканності приватного життя особи. Їх було передбачено в 

главі 28 «Про образи» і главі 29 «Про оголошення таємниці». Відповідно до 

змісту цих глав, відповідальність було передбачено і за розголошення 

відомостей, які відповідали істині, проте належали до сфери приватного або 

сімейного життя особи. До злочинів, які посягали на недоторканність 

приватного життя, належали діяння, відповідальність за які було передбачено 

в статті 531 і яке полягало в «зганьбленні розголошенням»; у статті 541 

встановлено відповідальність особи, яка зобов’язана була зберігати в 

таємниці довірені їй відомості та яка умисно їх розголосила. Це діяння, якщо 

застосовувати сучасну термінологію, було сформульоване як делікт 

створення небезпеки, адже відповідальність наставала у випадку, коли таке 
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розголошення могло потягти майнову або моральну шкоду (ганьбу для 

потерпілого). Вказівка на відсутність ознак образи давала підстави 

розмежувати ці злочини. У статті 542 містилася норма, яка передбачала 

відповідальність за самовільне розкриття завідомо чужого листа, депеші чи 

іншого носія інформації. Слово «завідомо» вказувало на умисну форму вини, 

і таку доктринальну конструкцію збережено в кримінальному законодавстві 

донині – у Кримінальному кодексі (КК) України 2001 року. [438, c. 39-40]. У 

цей період у теорії з’являється поняття службової (професійної) таємниці, 

невід’ємного елементу правового захисту інформації про приватне життя 

особи та кримінальної відповідальності за її розголошення [378, c. 331]. Для 

прикладу, необхідність дотримання такого різновиду професійної таємниці, 

як адвокатська таємниця, обґрунтував А. Ф. Коні, який вважав, що 

«защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить свою 

виновность или объяснить свое падение и свой, скрываемый от других позор, 

такими подробностями личной жизни, по отношению к которым слепая 

Фемида должна быть» [174, c. 53-54]. 

Отже, до 1917 року приватне життя як правова категорія дістало 

законодавче закріплення і стало об’єктом правової охорони. Держава 

визнавала право приватного життя через визнання права кожного 

громадянина на таємницю церковних обрядів (таємниця сповіді), особисту і 

сімейну таємницю, службову таємницю. Визнання кожного виду таємниці 

особливим об’єктом правової охорони було своєю чергою історично 

обумовлене потребами розвитку суспільства і держави. 

Кардинально змінилися ставлення до особистості й ціннісні орієнтири 

у формуванні законодавства щодо процесуального порядку розслідування 

злочинів в умовах громадянської війни. Третій універсал Української 

Центральної Ради був початком створення правової системи у якій буди 

проголошені та закріплені засади недоторканність особи й житла, свободи 

слова, друку, віри, зборів, союзів, страйків тощо [479]. Отже, важливим 

кроком у проголошенні прав людини в Україні була доба УНР і ЗУНР, за якої 
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продовжували діяти норми кримінального законодавства Австро-Угорщини 

щодо інституту захисту державної, військової, сімейної таємниці, таємниці 

листування (до введення в дію 1932 року Польського кримінального 

кодексу) [560, c. 237-254]. У Конституції УНР (Статут про державний устрій, 

права та свободи людини і громадянина УНР), прийнятій 29 квітня 

1918 року, розділ ІІ було присвячено правам громадян України. У статті 15 

закріплено, що житло визнається недоторканим і ніяка ревізія не може 

відбутися без судового наказу. У статті 16 визначено: «Установлюється 

листова тайна. Органам державної влади не вільно відкривати листів без 

судового наказу інакше, як у випадках, законом означених» [184]. 1919 року 

було проголошено самостійну Українську Соціалістичну Радянську 

Республіку (УСРР).  

У цей період диктатура пролетаріату визнавала лише інтереси свого 

класу. Людина була нівельована як окрема особистість, 

індивід [269, c. 176-177]. Несанкціоновані обшуки, втручання в приватне 

життя людей, зазначає І. Л. Петрухін, практикували органи ВУНК (ВУЧК), 

ДПУ тощо як повсякденне законне явище, підставою якого були таємні 

відомчі інструкції [293, c. 25].  

Кримінальні кодекси УСРР 1922-го та 1927 років не визнавали 

об’єктом кримінально-правової охорони особисту і сімейну таємницю, а 

процесуальне право, яке ґрунтувалося на матеріальному праві, так само не 

передбачало права на невтручання в приватне життя, а отже, і механізму його 

захисту. Правова охорона була спрямована передусім на захист відомостей, 

що становлять державну та військову таємницю. Із цього приводу слушно 

зауважила Є. А. Клюкіна, що проблема відносин держави і людини в її 

особистому житті, як і раніше, залишалася непопулярною, а з певних 

питань – навіть забороненою. Розумні межі свободи у сфері особистого 

життя постійно звужували [156, c. 200]. Водночас КПК УСРР, прийнятий 

13 вересня 1922 року, регламентував особливий правовий режим таємниці 

поштово-телеграфної кореспонденції: її виїмка допускалася лише з дозволу 
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прокурора, тобто було передбачено елементи правової охорони таємниці 

приватного життя. Також під час провадження обшуків слідчий був 

зобов’язаний вживати заходів для того, щоб не було оголошено виявлені в 

процесі обшуку обставини приватного життя обшукуваного, що не 

стосуються справи [200].  

У повоєнні роки ситуація з правовою регламентацією особистого і 

сімейного життя змінилася. В 1958 року було прийнято Основи 

кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік [272]. 

Реформування кримінального процесуального законодавства відповідно до 

цих Основ обумовило прийняття КПК УРСР 1960 року [273, c. 15]. Однак, як 

і раніше, священнослужитель не входив до переліку осіб, які не могли бути 

викликані й допитані як свідки. Законодавець так само не передбачав 

необхідності отримання згоди особи на розголошення даних про її приватне 

життя, отримані попереднім слідством. Для цього достатньо було лише 

рішення слідчого. Тільки внаслідок змін і доповнень, внесених до КПК 

України, у статті 69 цього Кодексу України було визначено осіб, які не 

підлягали допиту як свідки, й осіб, які мають право відмовитися давати 

показання як свідки, зокрема, адвокати, нотаріуси, лікарі, психологи, 

священнослужителі – з приводу того, що їм довірено або стало відомо під час 

здійснення професійної діяльності, якщо вони не  ввільнені  від  обов’язку 

зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 16 квітня 1984 року 

№ 6834-X, зі змінами й доповненнями, внесеними згідно із Законом України 

від 13 січня 2000 року № 1381-XIV, КПК України було доповнено 

статтею 14
1
. Законодавець передбачив проведення такого заходу 

кримінально-процесуального примусу, як накладення арешту на 

кореспонденцію. Автори науково-практичного коментаря КПК УРСР 

зазначали, що в новій статті цього Кодексу йдеться про принципи 

недоторканності житла, охорони особистого життя громадян, таємниці 

листування, телефонних переговорів і телеграфних повідомлень. Зокрема, 
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визнано, що прослуховування телефонних переговорів громадян, запис і 

розголошення їх змісту суперечать закону. Результати такого 

прослуховування недопустимо використовувати в кримінальному процесі як 

джерело доказів (крім випадків, коли власне телефонні переговори є 

способом вчинення злочину, наприклад, хуліганства) [496, c. 31-32].  

Значущою віхою в становленні права на недоторканність приватного 

життя стало прийняття 1996 року Конституції України, що закріпила в 

статті 32 право кожного на невтручання в його особисте і сімейне життя. Це 

зумовило необхідність узгодження з Основним Законом чинного 

кримінально-процесуального законодавства. Підсумком правової реформи 

стало внесення значної кількості поправок у текст КПК України. 

Тож, право на недоторканність приватного життя остаточно отримало 

законодавче унормування лише в другій половині XX століття.  

Чинний КПК України 2012 року частково реалізував конституційне 

положення про недоторканність приватного життя особи, закріпивши окремі 

елементи розглянутого права як засади кримінального провадження 

(статті 14 і 15 КПК) і передбачивши низку процесуальних гарантій 

забезпечення аналізованого права у главах 18 -21 та інших положеннях цього 

Кодексу [195]. Такий підхід українського законодавця цілком відповідає 

змісту міжнародно-правових документів у галузі кримінального 

провадження. 

Зокрема, положення Статуту ООН про утвердження віри в основні 

права людини, в гідність і цінність людської особистості [447] розвинула 

Загальна декларація прав людини (1948), у статті 12 якої вперше на світовому 

рівні було закріплено гарантії від втручання в особисте і сімейне життя [137]. 

Згодом такі гарантії було втілено в статті 17 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права (1966) [250]. З-поміж регіональних 

документів, які регламентують аспекти особистого і сімейного життя, можна 

назвати Конвенцію 1950 року [171], Американську конвенцію про права 

людини (1969) [6], Африканську хартію прав людини і народів (1981) [10], 
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Загальну ісламську декларацію прав людини (1981) [64], Азіатсько-

тихоокеанську декларацію людських прав індивідів і народів (1988) [3] тощо. 

Аналіз зазначених актів дає підстави для висновку, що правова регламентація 

сфери приватного життя безпосередньо залежить від культурних 

особливостей суспільств, у яких таку регламентацію здійснено. 

Визначення стану наукової розробленості гарантій забезпечення права 

особи на невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному 

провадженні України ґрунтується насамперед на аналізі означених питань у 

контексті національного законодавства, у монографічних дослідженнях і 

дисертаціях, науковій літературі з різних галузей права, а також в окремих 

наукових публікаціях. До них належать поняття прав та свобод загалом, зміст 

і обсяг права на недоторканність приватного життя, зокрема розгляд права на 

повагу до приватного й сімейного життя в практиці ЄСПЛ, а також питання 

щодо його обмеження в кримінальному провадженні. 

У сучасній юридичній науці, як і в чинному законодавстві, зазначає 

Т. В. Чабайовський, немає одностайності в тлумаченні права на 

недоторканність особистого життя, як не сформульовано й чіткого 

визначення поняття «особисте життя». З огляду на зазначене, постала 

реальна потреба розроблення та впровадження в практичну діяльність 

органів досудового розслідування правових механізмів реалізації гарантій  

забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне 

життя [563, c. 14]. На жаль, у жодній науковій праці з кримінального процесу 

та криміналістики це питання не розглянуто. Натомість на деяких питаннях 

засад кримінального процесу, проведення СРД, а також особливостях 

дотримання прав людини під час здійснення НСРД акцентовано увагу в 

науково-практичних коментарях КПК України. Насамперед слід виокремити 

коментарі за редакцією В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила, 

С. В. Ківалова, С. М. Міщенка, В. Ю. Захарченка [196, c. 1104].  

Поглиблене дослідження на монографічному рівні певних аспектів цієї 

проблеми здійснив колектив авторів під керівництвом 
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В. Г. Дрозд [136, c. 362]. Аналіз дисертаційних досліджень, які було 

захищено із цієї проблематики в сучасній Україні, з позицій різних галузей 

права дасть змогу визначити наукову новизну дослідження. 

Для прикладу, дисертаційна робота О. В. Ходус «Феномен приватності: 

соціально-філософська рефлексія» присвячена розробленню концепції 

приватності в галузі соціальної філософії [557, c. 38]. Ця авторка 

запропонувала цілісну соціально-філософську концепцію приватності, яка 

висвітлює сутність цього явища, демонструє модуси реконфігурації основних 

його характеристик, розширює можливості та перспективи подальшого 

критичного осмислення приватного досвіду в контексті актуальних реалій, 

сприяє діагностуванню стану сучасного українського суспільства [558, c. 8].  

Конституційне право особи на недоторканність приватного життя 

(прайвесі) досліджував В. О. Серьогін. Він аналізував основні (юридично 

значущі) ознаки приватного життя та критерії приватності; визначив основні 

підходи щодо вдосконалення юридичного механізму забезпечення права на 

недоторканність приватного життя (прайвесі) в Україні; здійснив загальну 

характеристику законодавчого забезпечення недоторканності приватного 

життя (прайвесі) у провідних зарубіжних країнах [425, c. 7]. Напрацювання 

цього автора можуть бути використані в кримінальному процесуальному 

законодавстві крізь призму відображення їх насамперед у Конституції 

України.  

Проблеми конституційно-правового регулювання відносин у сфері 

приватного та сімейного життя людини і громадянина на дисертаційному 

рівні розглядала Л. В. Ємчук. Ця дослідниця стверджує: щоб конституційні 

права у сфері особистого і сімейного життя були реальними, ефективними, а 

не формальними чи ілюзорними, потрібно, щоб існувала система гарантій їх 

дієвості [131, c. 166]. Однак у контексті нашого дослідження інтерес 

становлять визначені цією авторкою саме процесуальні гарантії прав у сфері 

невтручання в особисте і сімейне життя особи.  
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Організаційно-правові засади забезпечення прав і свобод людини 

органами внутрішніх справ досліджував у докторській дисертації 

О. В. Негодченко, який 2003 року здійснив системний аналіз упровадження 

світових стандартів у діяльність органів внутрішніх справ щодо цього 

питання та надав рекомендації щодо шляхів удосконалення організаційно-

правового забезпечення правоохоронної діяльності [268, c. 479]. 

У контексті цивільно-правової охорони Н. В. Устименко розглядає 

особисте життя як сукупність особистих немайнових благ, що знаходять своє 

правове закріплення в особистих немайнових правах, метою яких є 

забезпечення свободи й незалежності людини визначати на власний розсуд 

поведінку в житті, виключаючи будь-яке втручання сторонніх осіб, за 

винятком випадків, прямо передбачених законодавством» [541, c. 20]. 

Право на недоторканність житла в цивільно-правовому аспекті вивчав 

Н. О. Горобець. Він стверджував, що наявна відмінність між «житлом» та 

«іншим володінням особи». До житла належать усі приміщення, визнані 

таким за статтею 379 ЦК України, а як «інше володіння» розглядається будь-

яке відмінне від житла володіння, де особа може проживати як постійно, так і 

тимчасово, як на законних, так і незаконних підставах [93, c. 6-7].  

Важливими є висновки, сформульовані О. П. Горпинюк у дисертації з 

проблем кримінальної відповідальності за посягання на приватність (в 

інформаційному аспекті). Значущим у межах нашого наукового пошуку є 

запропоноване цією авторкою визначення поняття приватності та 

характеристика його змісту й обсягу [94, c. 6].  

Розглядала конфіденційну інформацію про особу у своєму дослідженні 

Ю. І. Дем’яненко, зокрема, розробила критерії для відмежування 

конфіденційної інформації про особу від таємної інформації про 

особу [111, c. 4]. 

Як предмет наукового дослідження кримінальну відповідальність за 

порушення недоторканності приватного життя було проаналізовано в 

дисертації О. В. Сосніної 2017 року. У цій роботі, з огляду на її кримінально-
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правове спрямування, розглянуто поняття «приватне життя», розроблено 

науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації з удосконалення 

кримінального законодавства й практики його застосування щодо 

притягнення винних до кримінальної відповідальності за порушення 

недоторканності приватного життя в Україні [438, c. 256]. Цього самого року 

Т. Ю. Вислоцька захистила дисертацію «Кримінально-правова охорона 

таємниці в Україні», у якій було здійснено дослідження поняття та меж 

кримінально-правової охорони таємниці за чинним КК України [52, c. 200]. 

Дисертація І. Б. Короля присвячена кримінологічній характеристиці 

посягань на недоторканність приватного життя. Цей науковець досліджував 

поняття та види таємниць приватного життя особи, слушно зауважував, що 

приватне життя, на відміну від громадського (публічного), характеризується 

індивідуальністю, тобто приватне життя – це та «…сфера життєдіяльності 

людини, яка пов’язана з реалізацією останньою власних життєвих потреб та 

інтересів і нерозривно пов’язана з індивідом» [187, c. 26]. Саме ця ознака є 

визначальною для права на приватність. 

Утім, з огляду на предмет нашого дослідження, питання гарантій 

забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя в 

кримінальному провадженні України в них не досліджено. 

За період дії КПК України 1960 року дисертацій щодо гарантій 

забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя саме в 

кримінальному провадженні України було підготовлено недостатньо. 

Зокрема, досліджуючи обмеження конституційних прав людини в 

кримінальному провадженні, В. В. Назаров на підставі чинного на той час 

законодавства й узагальнення практики його реалізації визначив сутність й 

особливості такого обмеження під час проведення слідчих дій, застосування 

заходів процесуального примусу, виявив спільні та відмінні правові норми в 

кримінально-процесуальному законодавстві України та низки зарубіжних 

держав, що регулюють обмеження прав людини [259, c. 36].  
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Докторська дисертація О. Г. Шило «Теоретичні основи та практика 

реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у 

досудовому провадженні в кримінальному процесі України» присвячена 

окремим питанням розроблення механізму захисту прав особи, яка бере 

участь у кримінальному провадженні, але знову ж таки за КПК України 

1960 року [574, c. 472]. 

Принципи в кримінальному провадженні вивчали у своїх дисертаціях 

В. К. Волошина («Реалізація галузевих та специфічних принципів 

кримінального процесу у стадії досудового розслідування») [61, c. 20] й 

І. Л. Зінченко («Система принципів кримінального процесу та проблема їх 

класифікації») [145, c. 20].  

Після прийняття КПК України 2012 року комплексними 

монографічними дослідженнями стали докторські дисертації 

О. П. Кучинської та Г. М. Мамки щодо принципів (засад) у кримінальному 

провадженні та їх ролі в механізмі забезпечення прав його учасників [210; 

235]. Проте питання невтручання в особисте і сімейне життя вони розглядали 

фрагментарно, у зв’язку з необхідністю аналізу всіх засад кримінального 

провадження. 

Водночас учені А. М. Безносюк [26, c. 16], М. М. Погорець-

кий [303, c. 20], В. М. Тертишник [467, c. 42] ґрунтовно досліджували 

проблеми кримінально-процесуальних гарантій. У цих дисертаціях детально 

розглянуто теоретичні положення щодо шляхів зміцнення гарантій захисту 

честі, гідності, прав і свобод людини у сфері кримінального провадження. 

Заслуговують на увагу пропозиції А. О. Побережник щодо розподілу 

суб’єктів реалізації гарантії забезпечення права на свободу й особисту 

недоторканність у кримінальному провадженні на дві групи: 1) захисник як 

суб’єкт, що здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, право на 

свободу й особисту недоторканність яких обмежено; 2) суб’єкти, що 

здійснюють контроль і нагляд за реалізацією розглядуваних гарантій 

відповідно до своїх повноважень (слідчий, керівник органу досудового 
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розслідування, прокурор, слідчий суддя, суд) [302, c. 20]. Адже саме ці 

учасники кримінального провадження забезпечують не лише право на 

свободу й особисту недоторканність, а й інші права, зокрема щодо 

невтручання в особисте і сімейне життя. 

У дисертації «Забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні» 

А. В. Мельниченко запропонував розглядати забезпечення як правову 

доктрину сутність якої полягає у забезпеченні прав особи на досудовому 

розслідуванні полягає у взаємозв’язку елементів щодо гарантування, 

дотримання, реалізації, охорони, захисту основоположних прав, свобод і 

законних інтересів учасників процесуальних дій [242, c. 20]. Проте досі не 

зрозумілим залишається питання, взаємозв’язок яких саме елементів має на 

увазі цей автор і яким саме шляхом він пропонує забезпечувати права осіб – 

учасників кримінального провадження. 

Схожій тематиці присвячено дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук А. В. Пономаренко «Забезпечення прав та 

законних інтересів особи, ув’язненої під час досудового 

розслідування» [308, c. 19], М. Р. Мазур «Захист прав та законних інтересів 

реабілітованих у кримінальному процесі» [230, c. 20], Є. В. Діденка 

«Забезпечення прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному 

процесі» [114, c. 18], А. А. Ахундової «Захист прав підозрюваного у 

кримінальному провадженні» [12, c. 17].  

У контексті досліджуваного питання, на нашу думку, доцільно 

виокремити дисертації О. В. Білоуса [32, c. 21],. М. В. Комарової [166, c. 22], 

Г. М. Куцкір [209, c. 20], Н. С. Моргун [254, c. 20], у яких розглянуто 

проблемні аспекти засади недоторканності права власності, правові й 

організаційні засади обшуку, оскільки ці питання стосуються сфери 

особистого життя людини. 

Висвітлення проблеми невтручання в особисте і сімейне життя особи є 

актуальним не лише з позицій загальних положень забезпечення цього 

принципу, а й з огляду на те, як цього права дотримуються під час 
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проведення СРД, НСРД та інших процесуальних дій. Наукову та 

правозастосовну цінність мають дисертації І. В. Басистої «Правові основи 

прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового 

розслідування» [17, c. 40], О. В. Козак «Одержання зразків для експертного 

дослідження у кримінальному судочинстві України» [162, c. 207], В. В. Шума 

«Накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному 

судочинстві» [578, c. 20], С. С. Клочуряка «Освідування в системі слідчих 

(розшукових) дій» [155, c. 190], оскільки ці автори намагалися вирішити 

питання забезпечення прав і свобод людини та сформулювали конкретні 

пропозиції для їх удосконалення. 

Підстави й межі кримінально-процесуального втручання в особисте 

життя громадян як предмет наукового дослідження було розглянуто в 

дисертації Т. В. Чабайовського 2012 року. У роботі окреслено законні 

способи обмеження права на недоторканність особистого життя та загальні 

підстави втручання органів, що здійснюють кримінально-процесуальну 

діяльність, в особисте життя громадян; визначено поняття «межі втручання в 

особисте життя громадян» відповідно до положень КПК України 

1960 року [563, c. 233].  

2012 року А. В. Самодін захистив дисертацію «Принцип 

недоторканності особистого життя людини у досудових стадіях 

кримінального процесу», у якій висвітлив кримінально-процесуальні 

положення, що є гарантіями недоторканності особистого життя людини в 

досудових стадіях кримінального судочинства [416, c. 246]. Проте зазначений 

автор розглядав ці положення до набрання чинності новим КПК України.  

У контексті досліджуваного питання, на нашу думку, необхідно 

виокремити дисертації І. І. Савляк та В. О. Шерудила, присвячені 

визначенню поняття, сутності таємниці спілкування як засади кримінального 

провадження [414, c. 264], оскільки це є одним з елементів права на 

невтручання в приватне життя.  
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Розслідування порушень недоторканності приватного життя було 

обрано предметом наукового дослідження в дисертації О. В. Ткач (2019). У 

цій роботі запропоновано авторське визначення приватного життя, що дало 

змогу визначити предмет безпосереднього злочинного посягання в разі 

вчинення порушень недоторканності приватного життя, яким можуть бути 

всі можливі об’єкти матеріального світу, що містять конфіденційну 

інформацію про особу. А саме оригінали документів, і їх фото-, цифрові 

зображення, копії тощо й інші предмети матеріального світу (мобільні 

телефони, планшети, ноутбуки, сервери, жорсткі диски комп’ютерів 

тощо [473, c. 5].  

У наукових працях ці аспекти досліджували фрагментарно. Для 

прикладу, увагу зосереджено на понятті приватного життя, його змісті, 

структурі, таємниці та її видах. Питання кримінально-правової охорони 

таємниці відображено в публікаціях Д. С. Азарова [2, c. 60-65], 

В. В. Давиденка [104, c. 145-150], О. О. Кулініч [204, c. 128-129], 

Г. І. Резнікова [374, c. 280-292], Н. В. Устименко [541, c. 20] та ін. 

В інших країнах пострадянського простору безпосередній розгляд 

зазначених питань здійснено в дисертаціях І. В. Балашкиної, К. Б. Курбонова, 

Г. А. Митцукової, П. В. Несмелова, Д. З. Поливанова, В. Л. Суховерхого, 

І. М. Хужокової та ін. Для прикладу, В. Л. Суховерхий визначає сферу 

особистого життя як коло відносин і вчинків особи, спрямованих на 

задоволення індивідуальних потреб способами й засобами, що не мають 

соціального значення [459, c. 11]. Натомість І. В. Матвієнко розглядає заходи 

кримінально-процесуального примусу, що обмежують право на 

недоторканність житла під час розслідування злочинів [239, c. 209]. Питання 

підстав і меж втручання в особисте життя громадян присвячено дисертацію 

М. С. Дунаєва [123, c. 16]. Пропозиції з удосконалення російського 

законодавства щодо реалізації принципу недоторканності приватного життя в 

кримінальному судочинстві сформулював Д. К. Стригальов [455, c. 221].  
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Достатньо повне визначення приватного (особистого) життя, як 

зазначала Л. В. Ємчук [131, c. 19], надав І. Л. Петрухін. Таке життя, на 

переконання цього автора, слід тлумачити як життєдіяльність людини в 

особливій сфері сімейних, побутових, особистих, інтимних відносин, що не 

підлягають контролю з боку держави, громадських організацій, громадян; 

свободу усамітнення, роздуми, вступу в контакти з іншими людьми або ж 

утримання від таких контактів; свободу висловлювань і правомірних вчинків 

поза сферою службових відносин; таємницю житла, щоденників, інших 

особистих записів, листування, інших поштових відправлень, телеграфних та 

інших повідомлень, змісту телефонних й інших переговорів; таємницю 

усиновлення; гарантовану можливість довірити свої особисті, сімейні 

таємниці священику, лікарю, адвокату, нотаріусу без побоювання за їх 

розголошення [294, c. 201]. 

Натомість сімейне життя, як вважає М. А. Воронкова, є невід’ємною 

частиною суспільного життя, оскільки відносини, що виникають у процесі 

взаємодії між членами сім’ї (сімейне життя), визнають громадськими, їх 

регулюють соціальними нормами [62, c. 22-24].  

Зазначене дає підстав стверджувати, що питання забезпечення гарантій 

на невтручання в приватне життя в кримінальному провадженні України має 

глибоке історичне коріння, пройшло тривалий шлях еволюції від 

усвідомлення важливості охорони відомостей про приватне життя особи до 

реального законодавчого закріплення розглянутого права.  

Однак у своїй більшості розроблені ще до прийняття КПК України 

2012 року, тому окреслене коло питань потребує сучасного вивчення та 

впровадження в практичну діяльність. Несформованість єдиного 

категоріального апарату як у науковій сфері, так і на законодавчому рівні 

щодо порушення прав осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, 

спричиняє неузгодженість і наукову дискусію із цих питань. Бракує 

узагальнень правозастосовної практики судами й органами Національної 

поліції України, що призводить до  неоднакового тлумачення і застосування 
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норм КПК України. Водночас сучасні умови розвитку суспільства 

потребують нових підходів до посилення гарантій захисту особистих і 

сімейних прав та свобод особи. З огляду на зазначене, вкрай актуальними є 

комплексне дослідження, ґрунтовне опрацювання, узагальнення та 

розроблення гарантій забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя 

особи. 

 

 

1.2. Зміст понять «особисте життя» і «сімейне життя» та їх 

співвідношення між собою 

 

Потреба в приватному житті зумовлена сутністю людського існування, 

оскільки жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. 

Прагненню людини до приватності протистоїть соціальний контроль – 

невід’ємний елемент соціального життя. Необхідність у ньому є очевидною, 

без такого нагляду суспільство не могло б забезпечити виконання 

санкціонованих норм поведінки або захист своїх громадян. Що більше 

ускладнюється соціальне життя, то пильнішим стає контроль за ним, для чого 

використовують широкий арсенал науково-технічних досягнень [131, c. 223].  

Питання стосовно права на повагу до приватного життя, зазначає 

юрист Секретаріату ЄСПЛ Д. Віткаускас, часто спричиняє палкі дебати. З 

одного боку, причина цього полягає в тому, що приватне життя – загальна 

основа, щось природне, що не потребує обговорення. Звісно, переважній 

більшості законослухняних громадян не слід перейматися, що влада буде їх 

катувати, розстрілювати, а якщо справа стосується кримінального 

обвинувачення – позбавляти доступу до правосуддя. Однак їх потенційно та 

безпосередньо стосуються будь-які дії держави, що порушують їхнє право на 

приватність. Тому постає питання про межу між правом людини обирати, де, 

з ким і як вона проводить своє життя, і тією сферою, яку буде контролювати 

й регламентувати державна влада [331].  
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Щоб з’ясувати повноту й належність гарантування права на 

невтручання в приватне життя, пропонуємо розглянути сутність, зміст і 

складові цього поняття. 

В англійській мові всі сторони приватного життя людини позначають 

терміном «privacy» («прайвесі»), що в дослівному перекладі означає 

«усамітнення», «самотність», «таємниця», «таємність» [256, c. 553]. 

Приватне – це те, що приховано/закрито від сторонніх осіб, їхніх очей і вух. 

У цьому випадку може йтися про особисту інформацію, персональні дані 

(data рrivacy) про людину, які «дають оцінку її характеру, вигляду, здоровʼю, 

матеріальному становищу, сімейному стану, способу життя, окремим фактам 

біографії, а також її стосункам із родичами, друзями, знайомими 

тощо» [558, c. 20].  

Слово «приватність» у системі української правової термінології є 

результатом перекладу англійського терміна «privacy», який використовують 

у джерелах права англомовних країн. Тому й визначати поняття приватності 

слід на підставі тлумачень, що містяться в англомовній літературі. 

«Приватний», відповідно до дефініції Великого тлумачного словника 

сучасної української мови, означає: «1. Який належить окремій особі 

(особам); не державний, не суспільний. 2. Який стосується окремої особи 

(осіб); особистий. // Переважно у сполученні зі словом життя. Не пов’язаний 

зі службою або суспільною діяльністю. // Який не має офіційного значення: 

не діловий (про розмову, лист) та ін.» [45, c. 1110]. 

Першою спеціальною публікацією, присвяченою питанням «прайвесі», 

В. В. Лузін цілком слушно вважає статтю американських юристів С. Уоррена 

(Samuel Warren) і Л. Брендіса (Lois Brandeis) «Право на приватне життя» (The 

Right To Privacy), що була опублікована 1890 року [223, c. 14]. Проте 

відомими є і більш ранні спроби захисту приватного життя людини від 

стороннього втручання, зокрема з боку представників державної влади. 
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Законодавство про «прайвесі» бере свої витоки з 1361 року, коли 

англійські судді прийняли Мирний акт (Peace Act), що став юридичною 

основою для арешту наглядачів.  

За образним висловлюванням члена англійського парламенту В. Пітта, 

зазначає Д. Бенісар, усі королівські сили не владні над жебраком, якщо він 

перебуває у своїй халупі. Вона може бути старою, її дах може хилитися, вітер 

може продувати її наскрізь, грози й зливи можуть проникати всередину, але 

ні король Англії, ні всі його сили не сміють переступити поріг цього 

напівзруйнованого житла. Закономірно, ці питання привертали увагу не лише 

британської юстиції. Зокрема, 1776 року парламент Швеції видав акт 

«Доступ до громадських архівів». Відповідно до цього документа, держава 

мала право використовувати будь-яку зібрану нею інформацію лише із 

законною метою. У Франції 1858 року ввели значний грошовий штраф за 

оприлюднення приватних даних [29].  

Водночас систематичне дослідження «прайвесі» було започатковано 

саме в згаданій вище роботі С. Уоррена і Л. Брендіса, присвяченій 

неприпустимості втручання преси в певні сторони приватного життя людини. 

Цілком слушно зазначає О. В. Ходус, що «надане ними юридичне визначення 

приватності (у значенні «права бути залишеним наодинці»), розглядали 

принцип «недоторканності особистого» (конфіденційності особистої 

інформації) як неодмінну умову «права бути особою» [558, c. 21]. Своєю 

чергою В. О. Серьогін зауважував, що концепція «прайвесі» як права бути 

залишеним у спокої є історично першим і найзагальнішим підходом до 

трактування цього політико-правового поняття. Завдяки своїй образності цю 

концепцію досі використовують як з навчально-методичною, так і науково-

дослідною метою. Концепція С. Уоррена і Л. Брандейса стала «відправною 

точкою» для наступних дослідників «прайвесі» [427, c. 9].  

Також слід додати, що «privacy» – англійське поняття, що має 

ускладнену інтерпретацію. Зокрема, якщо в англосаксонській мовній традиції 

«privacy» активно використовують не лише в юриспруденції чи дизайні, а й у 
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буденному мовленні, то в українському мовному просторі можна виявити 

певну співзвучність між англійським «privacy» та українськими лексемами 

«приватне життя», «приватна власність», «приватні стосунки» [558, c. 25].  

Отже, англійському слову «privacy» відповідає українське – 

«приватне». Термін «privacy» використовують у значенні права людини на 

автономію та волю в приватному житті, права на захист від втручання інших 

фізичних осіб, органів влади, громадських організацій, державних інститутів. 

Це поняття ще тлумачать як законну вимогу індивіда визначати ступінь, 

відповідно до якого він має право контролювати час, місце й обставини 

спілкування з іншими особами; право індивіда контролювати інформацію 

про себе як власне володіння [365, c. 103]; принцип, що полягає в 

доступності лише власнику; який належить окремій особі, недержавний, 

несуспільний; який стосується окремої особи; який обслуговує окрему 

особу [45, c. 1110].  

Видається обґрунтованим тлумачити поняття приватності в контексті 

міжнародно-правового значення цього поняття. Для прикладу, приватність 

трактують через «право особи на повагу до її приватного життя», що 

висвітлене в низці рішень ЄСПЛ, висновках і доповідях Європейської комісії.  

ЄСПЛ у своїх рішеннях зазначає, що не сформульовано вичерпного 

визначення поняття «приватне життя», оскільки воно охоплює такі сфери, як: 

1) фізична та психологічна цілісність особи, зокрема, медичне 

обслуговування, психіатричні огляди, психічне здоров’я; 

2) аспекти фізичної (функціональні властивості організму – вік, стан 

здоров’я, швидкість реакції, зріст, сила тощо) та соціальної особистості 

людини (як члена суспільства, що перебуває у сфері впливу різних відносин, 

які складаються під час виробництва та споживання матеріальних благ; 

національність, сімейний стан, професія тощо), включаючи конфіскацію 

документів, необхідних для ідентифікації людини; 

3) прізвище особи, її репутація; 

4) фотографія; 
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5) гендерна ідентифікація (усвідомлення індивідом своєї статевої 

приналежності, готовність виконувати визначену статеву роль), 

транссексуальність, сексуальна орієнтація, сексуальне життя; 

6) право на особистий розвиток (процес формування особистості в 

напрямах адаптації, індивідуалізації та інтеграції в суспільстві), розвиток 

відносин з іншими людьми та зовнішнім світом; 

7) право на самовизначення (гарантована можливість саморозвитку та 

самореалізації людини), особиста автономія; 

8) діяльність професійного та ділового спрямування, а також 

обмеження щодо здійснення професійної діяльності; 

9) досьє чи дані, які формують служби безпеки чи інші державні 

органи; 

10) інформація про ризики для здоров’я людини; 

11) обшуки та конфіскації; 

12) стеження за комунікаціями й телефонними розмовами 

тощо [198, c. 768].  

Тобто приватне життя охоплює різні сфери буття людини, зокрема 

фізичну, просторову, комунікативну й інформаційну, які в літературі також 

розглядають як основні складові права на повагу до приватного життя.   

Зокрема, у доповіді щодо справи «Ван Остервійк проти Бельгії» (1979) 

визначене право на повагу до приватного життя так: на думку значної 

кількості англосаксонських та французьких авторів, право на повагу до 

приватного життя є правом на приватність, правом жити так, як кожен того 

бажає, і бути захищеним від оприлюднення фактів приватного життя. 

Частково це передбачає також право встановлювати й підтримувати зв’язки з 

іншими особами, передусім коли йдеться про вираження почуттів, а також 

для розвитку і ствердження себе як особистості [86, c. 72].  

Щоб окреслити сферу реалізації та гарантування права на приватне 

життя, доцільно розглянути його складові, виокремлені Р. О. Стефанчуком: 



80 
 

– можливість мати власне приватне життя, тобто здатність особи бути 

носієм цього особистого немайнового блага й мати його в порядку, що 

передбачений законом; 

– можливість самостійно визначити свою приватну сферу життя. Закон 

не передбачає переліку можливих чи необхідних діянь, якими особа могла б 

здійснити своє право на визначення власного особистого життя, тобто 

можливість самостійно, на власний розсуд вирішувати, як визначити, 

організовувати та проводити особисте життя залежно від власних інтересів і 

мети; 

– можливість ознайомлення інших осіб з обставинами власного 

(приватного) життя (особа самостійно визначає коло тих осіб, що можуть 

володіти інформацією про її особисте життя); 

– можливість дозволяти або забороняти втручатися у своє приватне 

життя. Це означає, що особа самостійно визначає можливість сторонніх 

втручатися в її приватне життя чи ні. Проте слід зауважити, що у випадках, 

що безпосередньо передбачені законом, в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини це особисте право може бути 

обмежено; 

– можливість зберігати в таємниці обставини свого приватного життя 

означає, що фізична особа має право не розголошувати обставини свого 

особистого життя, а також вимагати такого нерозголошення від інших осіб, 

які володіють цією інформацією; 

– можливість вимагати захисту права на приватність, тобто можливість 

використовувати в разі порушення права на приватність загальні та 

спеціальні способи захисту [451, c. 72].  

Попри те, що в судовій практиці це право діє вже протягом кількох 

десятиліть, ні Конституція США, ні конституції більшості європейських 

країн не визначають таке право, як невтручання в приватне життя. Проте 

законодавство, що передбачає окремі гарантії захисту приватного життя, 

таки існує. Для прикладу, у США персональну інформацію розглядають 
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відповідно до концепції «privacy». Цю концепцію реалізують через Стандарт 

CSA (Canadian standard association), прийнятий 1996 року. Зазначений 

нормативно-правовий документ використовують у цій країні переважно 

тому, що його дія поширюється на всі країни – члени НАТО. Стандарт CSA 

містить такі принципи регулювання суспільних відносин, що виникають з 

приводу персональних даних: 

1. Персональні дані, що знаходяться під контролем організації, що має 

призначати особу або осіб, які забезпечують відповідність дій організації 

принципам законодавства. 

2. Ідентифікація мети. Мета, задля якої збирають інформацію, має бути 

ідентифікована організацією до початку процесу її збирання. 

3. Згода. Усвідомлення та згода особи на збирання інформації про неї є 

обов’язковою умовою збирання, використання чи поширення (розкриття) 

персональних даних, крім випадків, де це недоречно. 

4. Обмежене збирання. Збирання персональної інформації має бути 

обмежене до межі тієї мети, яка визначена (ідентифікована) організацією. 

Інформація може збиратися лише для справедливої та законної мети. 

5. Обмежене використання, поширення, зберігання. Персональна 

інформація не може бути використана або поширюватися не з тією метою, 

для якої вона була зібрана, крім випадків згоди особи чи вимоги закону. 

Персональну інформацію не можна зберігати довше, ніж це необхідно для 

досягнення зазначеної мети. 

6. Точність. Персональна інформація має бути точною, повною та 

сучасною, щоб досягти мети, задля якої інформацію було зібрано. 

7. Безпека. Персональна інформація має бути захищена за допомогою 

забезпечення такого рівня безпеки, який відповідає вимогам «чутливості» 

(sensitivity) інформації. 

8. Відкритість. Організація має зробити доступною для особи 

специфічну інформацію про її (організації) політичне та практичне 

відношення до управління персональною інформацією. 
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9. Особистий доступ. На вимогу особи вона має бути проінформована 

про існування, використання та поширення її персональної інформації, і такій 

особі має бути надано доступ до інформації. Особа має бути спроможною 

перевірити точність і повноту інформації та виправити таку інформацію в 

разі необхідності. 

10. Перевірка відповідності. Особа повинна мати можливість 

направити завдання з перевірки, що стосується відповідності принципам 

законодавства, особам чи особі, що забезпечують відповідність діяльності 

організацій принципам законодавства [41, c. 128-129].  

Ці принципи втілено у частинах другій, третьої статті 32 Конституції 

України та деталізовано у низці законів України, зокрема, у частині 2 

статті 21 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-

XII [351], у частині 1 статті 7 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI [340] зазначено, що 

конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ 

до якої обмежений фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 

повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 

(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 

передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 

Сферу особистого життя («прайвесі») як систему різноманітних 

обставин існування людини й інформації про неї, якій вона сама надає статус 

конфіденційності, визначає В. М. Тертишник. У сфері особистого життя 

людини виокремлює такі аспекти: конфіденційність цієї сфери існування; 

конфіденційність медико-біологічних обставин життєдіяльності; 

конфіденційність творчого й духовного життя; конфіденційність інтимного 

та сімейного життя; інформаційно-комунікативна 

конфіденційність [470, c. 74-75].  

У минулому, на думку Р. Стандлера, проблема «прайвесі» не була 

такою актуальною. Зберегти в таємниці, зокрема, зміст розмови можна було, 

застосувавши елементарні заходи запобігання. Науково-технічний прогрес 



83 
 

запровадив нові інформаційні технології, що надають фактично безмежні 

можливості для збирання, аналізу та поширення інформації про приватних 

осіб. Самостійно захистити себе стало майже неможливо, тож постала 

необхідність у державному (законодавчому) регулюванні цієї сфери [624].  

Причини цього явища Г. Б. Романовський вбачає не лише в «ранньому 

віці» права на невтручання в приватне життя, а й у тому, що його чимало 

юристів визнають як нематеріальне благо, яке не можна виокремити, 

захистити... З недоторканністю житла і таємним листуванням таких проблем 

немає. Житло – це об’єкт, який не можна заховати в кишені, як і таємницю 

листування, що безпосередньо пов’язане з реальними предметами – листами, 

телеграмами тощо [411, c. 3-5]. 

Право на невтручання в приватне життя, попри свою нематеріальність, 

є первинним, а таємницю листування та недоторканність житла можна 

розглядати не лише як самостійні права особи, а й як найважливіші гарантії 

права на приватне життя. Таку позицію обстоює і В. О. Серьогін. Він 

зазначає, що ототожнення права на недоторканність приватного життя з 

набором інших конституційних прав людини, якими є право на таємницю 

житла, комунікацій, є некоректним. Адже не дарма в конституціях і 

міжнародно-правових актах ці права закріплені в різних статтях, тому право 

на недоторканність приватного життя, право на недоторканність житла та 

право на таємницю комунікацій слід розглядати як суміжні права, що 

перетинаються за змістом, але не поглинаються одне одним [424, c. 93].  

Кожна людина має право самостійно визначати власну поведінку й 

досягати будь-якої особистої мети в межах, створених суспільними та 

державними інтересами, правами й інтересами інших людей. Кожна сім’я 

може в тих самих межах самостійно визначати свої внутрішні відносини з 

приводу користування та розпорядження спільним майном, виховання, освіти 

й утримання дітей, піклування про непрацездатних членів сім’ї, праці, 

дозвілля тощо. Особисте життя охоплює і право встановлювати, 
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підтримувати й розвивати зв’язки з іншими людьми, тому воно виходить як 

за межі інтимного життя, так і за межі роботи, інших ділових інтересів [382]. 

Відповідно до правових позицій Конституційного Суду України (КСУ), 

зміст права на недоторканність особистого і сімейного життя як одного з 

видів особистого немайнового права полягає в тому, що фізична особа 

вільно, на власний розсуд визначає свою поведінку у сфері свого приватного 

життя та можливість ознайомлення з ним інших осіб, має право на 

збереження в таємниці обставин свого особистого життя (статті 270, 271, 301 

ЦК України). Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових 

прав, а також не може бути позбавлена цих прав (частина 3 статті 269 

ЦК України) [405].  

Державний захист особистого і сімейного життя – це забезпечення його 

недоторканності, обмеження від втручання з боку суспільства і держави, 

оскільки права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність [535, c. 124]. Отже, особисте і сімейне життя можна 

визначити як фізичну та духовну сферу, що контрольована індивідом, тобто 

вільну від зовнішнього втручання [75, c. 49]. 

Особисте життя – «це функціонування людини в особливій сфері 

сімейних, побутових, інтимних відносин, що не підлягають безпосередньому 

контролю з боку держави, громадських організацій, окремих осіб, це свобода 

особи, думок, листування, ведення щоденників й інших записів; воля 

контакту з іншими людьми, воля висловлень і вчинків за межами службових 

відносин; це стан обґрунтованої впевненості в тому, що таємниці особи не 

будуть виявлені і розголошені» [196, c. 36].  

Особистим життям фізичної особи є її поведінка у сфері особистісних, 

сімейних, побутових, інтимних, товариських, професійних, ділових та інших 

стосунків поза межами суспільної діяльності, яку здійснюють, зокрема, під 

час виконання особою функцій держави або органів місцевого 

самоврядування [405]. 
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Як об’єкт правової охорони особисте життя містить реальні явища та 

відносини, а також інформацію про них. Саме тому завдання правової 

охорони особистого життя видається специфічним, оскільки право, з одного 

боку, має забезпечити втілення свободи власного розсуду в індивідуальній 

життєдіяльності, яка виключає будь-яке неправомірне втручання в особисте 

життя, а з іншого – забезпечити недопущення поширення будь-якої 

інформації про особисте життя людини та збереження таємниці її приватного 

існування. Тому правова охорона цих аспектів особистого життя зводиться 

до забезпечення свободи власне особистого життя (матеріальний аспект) і 

свободи на збереження таємниці про особисте життя (інформаційний 

аспект) [7, c. 8-9].  

Матеріальний аспект особистого життя, на думку О. М. Готіна, 

охоплює реальні особистісні й майнові, сімейні, побутові та інші відносини, 

що виникають у цій сфері буття людини. Однак ці відносини не завжди 

врегульовані нормами права. а охорона їх від втручання ззовні відбувається 

за допомогою моральних, звичаєвих, традиційних правил і норм поведінки в 

певний соціально-історичний період існування суспільства. Інформаційний 

аспект особистого життя, продовжує цей автор, передбачає неприпустимість 

розголошення без згоди людини відомостей про її приватне життя та особу. 

Саме цей аспект є найбільш врегульованим правом, його охороняють за 

допомогою юридичних засобів і завдяки конституційним 

гарантіям [95, c. 44].  

В аспекті розглянутих проблем цікавим є визначення співвідношення 

понять «особисте життя» та «приватне життя», які в рішеннях ЄСПЛ 

фактично ототожнені. Водночас ЄСПЛ дотепер не сформулював чіткого їх 

визначення. 

Зокрема, Д. Віткаускас зазначає, що у справах «Ментес та інші проти 

Туреччини» і «Кіпр проти Туреччини» Суд вирішив, що навмисне знищення 

спецслужбами житла й майна заявників стосується всієї сфери прав 

особистості, які захищені статтею 8 Конвенції: сімейне життя, приватне 
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життя і житло. Суд ухвалив, що немає потреби в їх розподілі. Вислання осіб, 

які протягом тривалого часу проживали в країні, Суд також визначив як 

втручання у приватне життя за статтею 8. 

На підставі вивчення судових прецедентів можна стверджувати, що 

концепція «приватного життя» належить сфері безпосередньої особистої 

автономії. Сюди належать аспекти фізичної та моральної недоторканності. 

Концепція виходить за вузькі межі гарантій життя, вільного від небажаної 

публічності. Вона забезпечує поле, у межах якого кожний може вільно 

здійснювати розвиток своєї особистості. Сюди належить право на 

самоідентифікацію, а також право/можливість розвивати відносини з іншими 

особами, зокрема емоційні та сексуальні [599, c. 187]. 

З огляду на цю концепцію, Суд ухвалив, що право на повагу до 

приватного життя передбачає фізичну та психологічну недоторканність 

людини. Гарантії статті 8 Конвенції призначені насамперед забезпечити 

розвиток особистості без втручання ззовні. Сексуальне життя будь-якої 

людини однозначно можна віднести до приватного життя. Під дію статті 8 

підпадають також право на прізвище та ім’я, тому що прізвище й ім’я є 

засобом ідентифікації особи всередині родини та спільноти. Збереження 

персональних даних, що стосуються приватного життя, підпадає під дію 

статті 8. Сюди належить і захист медичних даних.  

Такий підхід Суду, на переконання Д. Віткаускаса, наштовхує на 

думку, що «приватне життя» – не суворо окреслене захищене коло, а велика 

зона з доволі розмитими межами. Вони стають нечіткими, коли приватне 

життя зближується з громадською діяльністю. Страсбурзькі інститути, 

починаючи з рішень за першими справами, констатували, що є обмеження 

щодо приватного життя. Чимало дій держави безпосередньо чи 

опосередковано стосуються можливості людини самореалізуватися, проте не 

всі їх можна вважати втручанням у приватне життя за змістом статті 8. 

Зокрема, у рішенні Суду від 1972 року відображено позицію, за якою вимога 

поваги до приватного життя автоматично знижується внаслідок того, що 
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людина дедалі активніше долучається до суспільної діяльності, чи стосується 

інтересів третіх осіб. Серед розглянутих випадків було рішення про 

відсутність втручання в приватне життя під час фотографування людей, що 

брали участь у публічному заході, і щодо заяв, зроблених у процесі 

публічних слухань. Можна стверджувати, що «приватне життя» закінчується 

там, де починається суспільна діяльність [331]. 
 

Привертає увагу та обставина, що в статті 15 КПК України 

використано терміни «приватне життя», «приватне (особисте і сімейне) 

життя», відповідно до яких особисте і сімейне життя є частиною приватного 

життя. Системний аналіз положень міжнародно-правових документів 

дозволив з’ясувати, що у Конвенції визначено право на повагу до приватного 

і сімейного життя [171], у Загальній декларації прав людини встановлено, що 

ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне 

життя [137]; у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 

визначено, що ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного 

втручання в його особисте і сімейне життя [250], у Резолюції № 1165 

Парламентської Асамблеї Ради Європи зазначено право кожної людини на 

приватність [377]. 

Законодавець України розмежовує поняття «особисте життя» і 

«сімейне життя» в статті 32 Конституції України, в текстах Законів України 

«Про захист персональних даних» [348], «Про інформацію» [351], «Про 

соціальні послуги» [357], в Рішенні КСУ № 2-рп/2012 [405] та інших 

нормативно-правових актах. Натомість в низці законодавчих джерел 

закріплено недоторканність лише особистого життя людини. Зокрема, таку 

термінологію вжито в ЦК України [561], законах України «Про зайнятість 

населення» [349], «Про звернення громадян» [350], «Про оперативно-

розшукову діяльність» [352], «Про Службу безпеки України» [358] тощо. 

Під час розгляду справ ЄСПЛ у своїх рішеннях переважно оперує 

поняттям «приватне життя», під яким розуміють здебільшого поведінку 
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особи у сфері інтимного чи статевого життя (для прикладу, рішення у справі 

«Норріс проти Ірландії» [396]). 

Отже, з урахуванням викладеного, потребує подальшого вивчення 

співвідношення понять «приватне життя», «особисте життя» та «сімейне 

життя» шляхом проведення ґрунтовного лінгвістичного дослідження, 

узгодження термінології з єдиним стандартом. Наразі не існує 

універсального визначення, що розкривало б їхню сутність. Поняття 

«приватне життя» й «особисте життя» трактують як належність особі, тобто 

принципової відмінності між ними немає. Водночас «особисте життя» і 

«сімейне життя» ‒ поняття не тотожні, хоча тісно пов’язані між собою. 

Категоріальним означенням в цьому контексті є поняття «особа» та «сім’я». 

Основна відмінність між ними полягає насамперед у тому, що особисте 

життя безпосередньо стосується інтересів конкретної особи, виражає її 

індивідуальні особливості, а сімейне життя ‒ інтересів кількох осіб, які на 

добровільній основі створили сім’ю чи перебувають у фактичних сімейних 

відносинах або інших членів сім’ї, об’єднаних спільною відповідальністю. 

Наявне сьогодні розмаїття термінів і понять, зазначає В. Породько, не 

сприяє чіткому тлумаченню правових норм, може призводити до звуження 

обсягу захисту прав людини в практичній площині й потребує вирішення як 

на законодавчому, так і на конституційному рівнях [310, c. 148].  

Не сформовано єдиної позиції і щодо використання та тлумачення цих 

понять у наукових працях з питань охорони особистого життя людини в 

різних галузях права.  

Досліджуючи це питання, О. В. Стогова розглядає твердження 

В. О. Серьогіна про необхідність використання в нормативних документах 

терміна «приватне життя» та пропозицію Ю. Кириченка про внесення змін до 

статті 32 Конституції України шляхом заміни терміна «особисте» на 

«приватне» [453, c. 7]. Водночас. О. Ю. Алонцева [5, c. 39] і 

В. М. Тертишник [469, c. 93] застосовують у своїх працях обидва поняття, які 

змістовно між собою не відрізняються; В. І. Маринів у своїх дослідженнях 
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послуговується словосполученням «таємниця особистого і сімейного 

життя» [236, c. 9]. Дослідниця О. В. Сосніна пропонує в диспозиції частини 1 

статті 182 КК України використовувати термін «інформація про приватне 

життя особи, що складає таємницю її особистого і сімейного 

життя» [439, c. 65]. Схожу думку обстоює О. О. Кулініч, вважаючи 

таємницею приватного життя охоронювані законом конфіденційні відомості, 

що становлять особисту та (або) сімейну таємницю особи, незаконне 

збирання або поширення яких заподіює шкоду правам і законним інтересам 

цієї особи та надає їй право на захист відповідно до чинного 

законодавства [203, c. 94]. 

Тому будемо використовувати термін «особисте життя», відповідно до 

статті 32 Конституції України. 

Отже, до особистого життя людини належать: можливість 

відокремлюватися, бути на самоті, обдумувати, спілкуватися з іншими 

людьми, вести листування, недоторканність житла, таємність кореспонденції 

та перемов. Невтручання в особисте життя можна визначити як стан 

переконаності, що обставини життя не буде розголошено, викрито. 

Натомість сімейне життя ‒ це особисті майнові та немайнові відносини 

між подружжям, іншими членами сім’ї, які здійснюють на засадах, 

визначених у Сімейному кодексі України: кожна особа має право на повагу 

до свого сімейного життя (частина 4 статті 4 цього Кодексу); ніхто не може 

зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених 

Конституцією України (частина 5 статті 5); регулювання сімейних відносин 

здійснюють на підставі права на таємницю особистого життя учасників, 

їхнього права на особисту свободу й недопустимості свавільного втручання в 

сімейне життя (частина 4 статті 7) тощо [405]. 

Право на невтручання в сімейне життя передбачає юридичні гарантії 

свободи вибору лінії поведінки в сімейному житті незалежно від волі 

сторонніх осіб, зокрема роботодавців, керівників, посадових осіб державних 

чи громадських організацій, приватних юридичних осіб тощо. Обставини 
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сімейного життя не можуть бути приводами до прийняття державними 

органами, громадськими організаціями та їх посадовими особами рішень, що 

впливають на соціальне становище особи. Реалізуючи право на невтручання 

в сімейне життя, кожний член сім’ї може вимагати від решти осіб, які не 

входять до складу сім’ї, утримуватися від втручання у сферу сімейного життя 

проти його волі та волі інших членів сім’ї. 

Право на таємницю сімейного життя передбачає, що збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації про сімейне життя особи 

без її дозволу не допускаються. Отже, решта осіб зобов’язані за необхідності 

вчинення будь-яких дій щодо інформації про сімейне життя іншої особи 

отримувати на це її дозвіл. Вони мають діяти лише в межах наданого 

дозволу, тобто інформацію про сімейне життя дозволено використовувати 

лише з тією метою, яка була заявлена під час її отримання. 

На підставі цього можна стверджувати, що сімейне життя становить 

сукупність явищ, зв’язків, відносин і процесів, що складаються всередині 

сім’ї. Це зумовлює конфіденційність інформації про сімейне життя та 

бажання членів сім’ї зберегти відомості про обставини сімейного життя в 

таємниці від сторонніх осіб. 

Інформація про сімейне життя особи здебільшого стосується не лише 

однієї особи, а й інших осіб, зокрема членів її сім’ї, яким Конституція 

України теж гарантує право на невтручання в їхнє особисте і сімейне життя, 

крім випадків, визначених законом. 

Сутність права на повагу до сімейного життя випливає з відповідних 

обов’язків, які покладені законом для забезпечення цього права. Абсолютний 

характер права людини на повагу до її сімейного життя передбачає 

абсолютність обов’язку всіх інших осіб не втручатися в здійснення цього 

права. 

Під час визначення поняття сім’ї слід керуватися також рішенням КСУ 

від 3 червня 1999 року у справі про офіційне тлумачення терміна «член 

сім’ї», згідно з яким до членів сім’ї входять особи, які перебувають із 
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суб’єктом права в правовідносинах, природа яких визначається: кровними 

(родинними) зв’язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням 

із ним; веденням із ним спільного господарства. До кола членів сім’ї суб’єкта 

належать його (її) дружина (чоловік), їхні батьки й діти (останні – незалежно 

від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, 

народжені в шлюбі чи позашлюбні). Членами сім’ї можуть бути визнані й 

інші особи за умов постійного проживання разом із суб’єктом, тобто не лише 

його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), а й інші родичі 

чи особи, які не перебувають з ним у безпосередніх родинних зв’язках 

(неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, 

піклувальники, пасинки, падчерки та ін.). Не обов’язково, щоб вони разом 

вели господарство, адже за таких умов до членів сім’ї складно віднести брата 

чи сестру-немовля, інваліда І групи тощо [406].  

Зміст тлумачення правової конструкції «член сім’ї» об’єднує декілька 

галузей права, зокрема сімейну й житлову [594, c. 237]. Проте питання 

залишається відкритим, оскільки поняття «член сім’ї» міститься не тільки в 

Сімейному, Житловому, а й у Бюджетному та Кримінальному 

процесуальному кодексах України, законах України, постановах Кабінету 

Міністрів України тощо. Кожна галузь вкладає в поняття «член сім’ї» 

власний зміст, визначає специфіку предмета й методу правового 

регулювання правовідносин, що утворюють сімейно-правовий зв’язок. Тобто 

одна й та сама особа в різних галузях права може або не може бути членом 

сім’ї, що спричиняє складнощі в правозастосовній практиці. Проте спільними 

міжгалузевими критеріями залишаються: родинний зв’язок, шлюб, постійне 

спільне проживання та ведення спільного побуту, наявність взаємних прав та 

обов’язків (унаслідок опікунства чи утримання). 

Таку позицію поділяє Велика Палата Верховного Суду в постанові від 

22 серпня 2018 року у справі № 644/6274/16-ц. Зокрема, у ній зазначено, що 

«сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права й обов’язки. Сім’я створюється на підставі 
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шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не 

заборонених законом, і таких, що не суперечать моральним засадам 

суспільства. Обов’язковими умовами для визнання їх членами сім’ї, крім 

спільного проживання, є: ведення спільного господарства, тобто наявність 

спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна 

для спільного користування, участь у витратах на утримання житла, його 

ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових 

домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших 

обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин» [312].  

Профільні закони й підзаконні нормативні акти у сфері соціального 

захисту військовослужбовців та учасників бойових дій виключають із кола їх 

сімей повнолітніх дітей, які одружилися та мають власних дітей. Однак 

судова практика сформувала абсолютно протилежну модель у правовому 

регулюванні відповідних відносин, застосувавши загальні засади права й 

законодавства (аналогію права), поєднавши сімейне, житлове та соціальне 

законодавство у сфері забезпечення військовослужбовців і членів їхніх 

сімей [594]. Зокрема, відповідно до рішення Вищого адміністративного суду 

України від 7 грудня 2016 року у справі № К/800/66214/13, повнолітня 

донька військовослужбовця, яка вийшла заміж, не перестає бути членом його 

сім’ї, як і її чоловік, якщо вони постійно проживають з наймачем і ведуть з 

ним спільне господарство [384]. 

Визначаючи поняття «сімейне життя», ЄСПЛ керується тим, що його 

зміст є здебільшого питанням факту, який залежить від реальності існування 

на практиці близьких особистих зв’язків. Як зазначає В. В. Прокопенко, до 

сфери сімейного життя ЄСПЛ відносить: природний зв’язок між матір’ю та 

дитиною; дитиною і близькими родичами; питання опіки; усиновлення, 

імміграції дитини; спільного проживання без оформлення шлюбу; відносини 

в шлюбі, що укладений не відповідно до національного законодавства, 

тощо [368].  
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На підставі аналізу рішень Єврокомісії та ЄСПЛ можна визначити такі 

основні обов’язки, які покладено на суб’єктів у зв’язку з проголошенням 

цього права: 

1. Державні органи не можуть довільно втручатися у сферу сімейного 

життя. Ця вимога стосується й окремих фізичних і юридичних осіб 

(негативне зобов’язання). 

2. Здійснюючи свою діяльність, державні органи та їх посадові особи, а 

також приватні юридичні особи та окремі громадяни повинні дотримуватися 

не лише негативного зобов’язання, а й позитивного, тобто з повагою 

ставитися до сімейного життя осіб і його таємниці. 

3. Держава, регулюючи сімейні відносини, повинна діяти так, щоб дати 

змогу всім заінтересованим особам вести нормальне сімейне життя. 

Отже, поняття «особисте життя» і «сімейне життя» є близькими за 

значенням. Зокрема, поняття «особиста таємниця» і «сімейна таємниця» в 

науці використовують як сполучний термін, що охоплює сукупність 

інформації про: освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дату й 

місце народження, майнове становище та інші персональні дані про 

особу [232, c. 192].  

Як окремий різновид поряд із приватним (особистим) життям  

пропонує розглядати «сімейне життя» Л. В. Ємчук [130, c. 8]. 

Сімейне життя – це сфера життєдіяльності двох або більшої кількості 

осіб, які проживають разом й утворюють сім’ю з метою задоволення 

спільних інтересів усіх членів сім’ї. Тож сімейне життя є спільною частиною 

особистого життя кожного із членів сім’ї. 

Водночас, на наше переконання, особиста і сімейна таємниці ‒ поняття 

не тотожні, хоча вони тісно пов’язані між собою. Категоріальним означенням 

в цьому контексті є поняття «особа» та «сім’я». Основна відмінність між 

цими поняттями полягає насамперед у тому, що особисте життя 

безпосередньо стосується інтересів конкретної особи, виражає її 

індивідуальні особливості, а сімейне життя ‒ інтересів кількох осіб, які на 
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добровільній основі створили сім’ю чи перебувають у фактичних сімейних 

відносинах або інших членів сім’ї, об’єднаних спільною відповідальністю. 

У зв’язку з викладеним, змістом особистої таємниці є відомості про 

приватне життя конкретної особи, які вона не бажає поширювати серед 

інших осіб. Ними можуть бути відомості про її здоров’я, інтимне життя 

(зокрема, наявність позашлюбних інтимних стосунків), хобі, особливості 

сімейних стосунків (народження дитини поза шлюбом тощо). Натомість 

сімейна таємниця – це відомості про приватне життя члена (членів) окремої 

сім’ї чи декількох сімей, які він (вони) бажають зберегти в таємниці від 

сторонніх осіб [501, c. 108].  

До зазначеного переліку відомостей щодо особистого життя людини 

А. В. Самодін відносить: адресу (місце проживання особи); паспортні дані 

особи (номер і серія паспорта); дату й місце народження; національність; 

релігійність; стан здоров’я; освіту; сімейний стан; відомості про доходи, 

майнове становище, зобов’язання фінансового характеру; номери особистих 

телефонів; наявність судимості; іншу інформацію, оприлюднення якої в 

певних випадках є небажаним для особи [416, c. 18].  

До елементів права на особисту і сімейну таємницю належать такі: 

право на таємницю кореспонденції, право на таємницю усиновлення 

(удочеріння), право на таємницю голосування, а також група «професійних» 

таємниць: право на медичну таємницю, право на адвокатську таємницю, 

право на нотаріальну таємницю, право на банківську таємницю та право на 

таємницю сповіді [131, c. 103], що ми цілком поділяємо. Це таємниці, 

довірені представникам певних професій з метою здійснення (захисту) своїх 

прав і законних інтересів. Їх зміст становить особиста таємниця, що довірена 

особам певної професії: лікареві, священикові тощо. Тому ознакою, що 

відрізняє професійну таємницю від особистої, є наявність суб’єкта, який під 

впливом виконання своїх посадових обов’язків має доступ до відповідних 

відомостей.  
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Предметом особистої і сімейної таємниці є біографічні відомості; дані 

про стан здоров’я, філософські, релігійні, політичні погляди й переконання, 

майнове становище, професійні заняття, про стосунки в сім’ї тощо. До 

особистих таємниць належать також таємниця спілкування і творчості, 

таємниця інтимних відносин, щоденників, особистих паперів. У кожному 

конкретному випадку особа сама визначає межі такої таємниці. 

Відомості про вчинені особою правопорушення або інша інформація, 

що має значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність, 

не підлягають охороні як особиста або сімейна таємниця. Проте ні особа, яка 

володіє таємницею, ні близькі родичі не можуть бути примушені до її 

розкриття, а необхідні для правосуддя відомості мають бути з’ясовані 

шляхом використання наявних процесуальних можливостей. Причини, що 

примушують людину тримати в таємниці певні відомості індивідуального 

буття, належать до соціально-психологічної сфери. Насамперед це небажання 

поширювати певну інформацію, адже людина прагне зберегти від сторонніх 

осіб деякі аспекти свого життя. У свідомості людей наявні етичні постулати 

стосовно приховування особливостей свого індивідуального буття, що мають 

і прагматичне значення: їх розголошення може завдати реальної шкоди 

людині, поставити під сумнів її репутацію. 

Особисте і сімейне життя можна визначити як фізичну та духовну 

сферу, контрольовану індивідом, тобто вільну від зовнішнього втручання. 

Законодавство не може врегульовувати цю сферу, воно має захищати особу 

від будь-якого незаконного втручання. Тобто поняття «особисте і сімейне 

життя» охоплює ту сферу життєдіяльності людини, яка стосується лише 

окремої особи й не підлягає контролю з боку суспільства та держави, якщо 

вона не має протиправного характеру [75, c. 46-47].  

Оскільки принципової відмінності між приватним й особистим немає, 

використовувати в КПК України термін «приватне життя» немає потреби, 

причому в частині першій статті 32 Конституції України йдеться про 

особисте і сімейне життя. 
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1.3. Процесуальні гарантії забезпечення невтручання в особисте і 

сімейне життя  

 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Відповідно до частини 2 статті 3 Конституції України 

держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Права і 

свободи людини є невідчужуваними й непорушними.  

Визнання невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, 

усвідомлення, що вони належать людині за її сутністю, відображення цього 

факту суспільною свідомістю створює передумови для дотримання 

державою, її органами, посадовими й службовими особами прав і свобод 

людини [141, c. 106]. Ставлення держави до особистого і сімейного життя 

громадян є індикатором політичного режиму та ситуації в суспільстві. 

Невтручання в особисте життя громадян завжди визнавали цінністю, 

невід’ємним правом людини, хоча ступінь можливого втручання держави в 

різні періоди становлення нашої держави був різним.  

Така обмеженість держави щодо прав і свобод людини потребує певної 

сукупності суб’єктивних прав, необхідності функціонування правових 

механізмів та інституцій, які надавали б можливість захистити свої права 

перед державою, її органами й службовими особами, пред’явити правові 

вимоги до держави з метою примусити її дотримуватися Конституції України 

та законів України [501, c. 104]. 

Слово «гарантія» (франц. guarantie – забезпечити) означає запоруку в 

чомусь, забезпечення чого-небудь [45, c. 222]. Гарантувати – брати на себе 

відповідальність за що-небудь; давати гарантію у чому-небудь [45, c. 222].  

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення поняття «юридичні 

гарантії», що висвітлює всі суттєві ознаки й передбачає розуміння їх як 

системи засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реалізації 



97 
 

прав людини, забезпечення їх усебічної охорони й захисту від 

порушень [138, c. 456].  

Правові гарантії розглядають у двох аспектах: загальнотеоретичному – 

як засоби реалізації правової норми, а також відповідно до прав людини – як 

механізм реалізації природних прав і свобод людини. У першому аспекті 

аналізують здебільшого юридичний механізм. Наявне юридично значуще, 

санкціоноване державою правило, яке потребує втілення в життя. Другий 

аспект полягає в тому, що права людини є морально-юридичною категорією; 

вони існують незалежно від держави, мають універсальний характер, тому їх 

закріплення в нормативі є одним із видів їх гарантованості [531, c. 99].  

Правові (юридичні) гарантії реалізації прав та свобод людини й 

громадянина визначають як встановлені державою, з наданням їм 

формальної (юридичної) обов’язковості принципи й норми, які забезпечують 

здійснення зазначених прав і свобод шляхом належної регламентації порядку 

їх здійснення, а також їх захисту й охорони [372, c. 7]. Серед них 

виокремлюють конституційні (гарантії прав особи) і процесуальні гарантії. 

Проте, вважає А. М. Безносюк, і ми цілком поділяємо його думку, 

процесуальні гарантії ґрунтуються на конституційних, тому вони їх і 

охоплюють [25, c. 16].  

У теорії права сформовано класифікацію гарантій, відповідно до якої їх 

поділяють на загальні та спеціальні. До загальних гарантій належать 

політичні (режим демократії, гласності в країні, стабільність громадянського 

суспільства, політична свобода населення, поділ влади), економічні (певний 

рівень добробуту в суспільстві, свобода підприємництва й використання 

власної праці), ідеологічні (погляди особистості та суспільства на добро і зло, 

рівень культури, виховання). Спеціальними гарантіями вважають юридичні 

способи й засоби, що забезпечують конкретні умови та порядок реалізації 

правової норми, тому в теорії права їх називають «власне гарантії 

реалізації» [531, c. 99].  
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Гарантії недоторканності сфери особистого життя передбачають: 

визнання сфери особистого життя об’єктом процесуально-правового захисту; 

неприпустимість довільного втручання в особисте життя, збирання 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

передбачених законом; надання людині права на ознайомлення з отриманою 

про неї інформацією відповідно до закону; надання особі права на 

отримання, спростування та знищення протизаконно отриманої або 

недостовірної інформації про неї; встановлення принципу добропорядності 

людини й дієвого механізму юридичного захисту честі та гідності особи; 

обов’язок відшкодування моральної шкоди, яка завдана безпідставним 

втручанням у сферу особистого життя та використанням конфіденційної 

інформації; судовий захист порушених прав [470, c. 75]. 

Отже, у процесуальному законі має бути закріплено насамперед 

правові механізми забезпечення конституційних засад здійснення 

судочинства [28, c. 15].  

З огляду на предмет нашого дослідження, актуальним є аналіз питань, 

пов’язаних із кримінальними процесуальними гарантіями прав особи та 

проблемами їхньої реалізації в кримінальному провадженні України 

відповідно до загальновизнаних засад і норм міжнародного права. Ці вимоги 

хоч і закріплені в національному законодавстві, проте ще потребують як 

теоретичного доопрацювання, так і вдосконалення механізмів їх реалізації, 

оскільки законодавче закріплення певних гарантій ще не означає виконання 

їхньої функціональної ролі. У зв’язку із зазначеним, важливого значення 

набуває питання забезпечення реалізації цих гарантій [501, c. 105].  

Різноманітні позиції науковців стосовно цього питання зумовили 

прагнення сформувати однозначні поняття гарантій, виокремити один 

вагомий засіб забезпечення гарантій. У таких випадках як гарантії 

розглядають: норми кримінального процесуального права [153, c. 163], права 

учасників кримінального провадження [559, c. 156], процесуальні обов’язки 
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посадовців й органів, що здійснюють кримінальне провадження [43, c. 17], 

тощо. 

Такий підхід до визначення понять гарантій негативно позначається і 

на практичній діяльності, що виявляється в невпорядкованому, вибірковому 

використанні наявних кримінальних процесуальних гарантій, як наслідок – 

неефективне виконання завдань кримінального провадження. Зазначене 

засвідчують результати анкетування слідчих Національної поліції, з яких 

54,1 % процесуальними гарантіями вважають певний окремий 

процесуальний засіб, 44,3 % – цілісну систему процесуальних засобів, а 1,6 % 

респондентів із цього питання мають іншу думку (додаток А). 

Поділяємо позицію науковців, які досліджували процесуальні гарантії 

та вважають, що це не один процесуальний засіб, а система засобів, зокрема 

правові норми, принципи, засади, процесуальні інститути, оскільки саме 

система засобів може забезпечити досягнення мети здійснення 

кримінального провадження [220, c. 23].  

Необхідність дослідження сутності невтручання в особисте життя 

людини засвідчують й емпіричні дані, отримані науковцями на початку 

2000 -х років. Зокрема, за результатами анкетування працівників МВС 

України щодо проблем удосконалення кримінально-процесуальної діяльності 

з розкриття і розслідування злочинів, проведеного В. І. Галаганом (2000), 

30,3 % респондентів виокремили необхідність урегулювання в КПК України 

питань заборони втручання в особисте і сімейне життя. Більшість із них 

(83,6 %) до конфіденційної інформації про особу відносили лише інформацію 

про її інтимні стосунки, а автобіографічні дані – лише 30,9 % [68, c. 122]. 

Згідно з даними, які за результатами дослідження одержав 

А. В. Самодін (2012), необхідність вивчення, а отже, й урегулювання в 

кримінально-процесуальному законодавстві України гарантій охорони 

особистого життя людини засвідчили 46 % проанкетованих 

оперуповноважених, а також 68 % слідчих. Таку розбіжність у даних можна 

пояснити стрімкими законопроєктними роботами у сфері кримінально-
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процесуального права, а також зростанням рівня професійної свідомості та 

компетенції представників органів досудового розслідування системи МВС 

України [416, c. 34]. 

Отже, актуальними для науки питаннями, з огляду на сучасний стан 

кримінального процесуального законодавства та кримінальної процесуальної 

діяльності загалом, є такі: 

– по-перше, потреба встановлення в КПК України оптимальних меж 

втручання державних та інших органів і посадових осіб у приватне життя 

громадян; 

– по-друге, процедури застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та ефективного порядку проведення СРД, НСРД 

та інших процесуальних дій, що обмежують права підозрюваного, 

обвинуваченого й інших осіб; 

– по-третє, розроблення рекомендацій щодо процесуальних та етичних 

засад проведення зазначених дій з метою найефективнішого забезпечення 

прав людини в кримінальному провадженні [75, c. 57-58].  

Першочерговим обов’язком держави є створення належних механізмів 

реалізації гарантій, що забезпечують дотримання основних прав і свобод 

громадян. Це положення закріплене і в розділі II Конституції України 

«Права, свободи і обов’язки людини і громадянина».  

Конституція України (частина 2 статті 3) проголошує, що 

«утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави» [183], яка здійснює свою діяльність через відповідні органи й 

установи, підприємства, організації, а також через уповноважених нею 

посадових осіб.. Серед органів держави, на які покладено обов’язок 

здійснення заходів щодо забезпечення дотримання процесуальних прав 

підозрюваних (обвинувачених), важливе місце посідають саме органи 

досудового розслідування. Ці суб’єкти уповноважені забезпечувати права та 

свободи людини в певній сфері. 
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Завданням слідчого, прокурора є організація розслідування 

кримінального правопорушення щодо встановлення його важливих обставин 

так, щоб не страждали права, свободи й законні інтереси громадян – 

учасників кримінального провадження. Слушною є теза С. М. Стахівського 

про те, що в процесі збирання та перевірки доказів слідчому доводиться 

втручатися в делікатну сферу суспільних відносин, а саме – конституційно 

охоронюваних прав громадян на невтручання в особисте і сімейне життя, 

недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції [449, c. 147].  

Загальне визнання та законодавче закріплення прав людини й 

громадянина є важливим фактором, проте ще важливішим є ефективний 

механізм їх охорони. Однак про реальність охорони прав людини може йтися 

лише тоді, коли вони будуть реалізовані за допомогою спеціального 

механізму їх забезпечення. Цей механізм передбачає комплексну систему 

нормативно-правових підстав, юридичних засобів, загальних соціальних 

умов, що взаємодіють, а також діяльність уповноважених на те органів і 

посадових осіб, що в сукупності забезпечують правомірну реалізацію прав 

учасників кримінального провадження, а в необхідних випадках – їх охорону, 

захист або відновлення. 

Забезпечення прав і законних інтересів людини в кримінальному 

провадженні відбувається крізь призму системи кримінальних процесуальних 

гарантій – передбачених процесуальним законом умов, засобів і способів 

щодо забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу, захисту їхніх 

законних інтересів, забезпечення реалізації прав, а також здійснення 

правосуддя та виконання завдань кримінального провадження [501, c. 105]. 

Для прикладу, матеріали повинні містити всі дані, що всебічно та повно 

характеризують особу підозрюваного як особистість: його ставлення до 

праці, риси характеру, стан здоров’я, сімейний стан, поведінку в суспільстві 

та в сім’ї тощо.  
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Під час кримінального провадження такі заходи процесуального 

примусу, як затримання та арешт, зазіхають на недоторканність особистого і 

сімейного життя не безпосередньо, а внаслідок того, що факт їх 

застосування, стаючи надбанням гласності, позначається на честі й доброму 

імені людини. Тому законодавчі гарантії свободи й особистої 

недоторканності особи в кримінальному провадженні одночасно слід 

розглядати і як гарантії права особи на захист її честі та гідності. 

Засада невтручання в особисте і сімейне життя означає надану людині 

й гарантовану державою можливість контролювати інформацію про себе, 

перешкоджати розголошуванню відомостей особистого, інтимного змісту. 

Реалізація цього права забезпечує громадянинові можливість перебувати 

поза службою, роботою, суспільним оточенням у стані незалежності від 

держави й суспільства, а також надає йому юридичні гарантії невтручання в 

реалізацію цього права; втілюється у свободі спілкування між людьми в 

неформальній обстановці, у сфері сімейного життя, родинних і дружніх 

зв’язків, інтимних та інших особистих стосунків, симпатій та антипатій. 

Погляди й переконання, політичний та соціальний світогляд, захоплення і 

творчість також належать до виявів особистого і сімейного життя. 

Законодавча регламентація не вирішує питань забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя. Записане на папері, але не 

забезпечене системою гарантій, це право є лише декларацією. Як наслідок – 

однією з причин прийняття незаконних і необґрунтованих процесуальних 

рішень, що порушують права особи й завдають шкоди її охоронюваним 

законом інтересам, є недостатність процесуальних гарантій, брак 

відпрацьованого механізму їх реалізації [75, c. 60].  

Найважливішими кримінальними процесуальними гарантіями 

невтручання в особисте і сімейне життя є: 

– регламентація цього права як засади кримінального провадження 

(частина 1 статті 7 КПК України); 
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– законодавча заборона посягання на складові невтручання в особисте і 

сімейне життя, (право на особисту і сімейну таємницю, право на таємницю 

листування, телефонних переговорів, телеграфних та інших повідомлень; 

право на недоторканність житла (статті 30 -32 Конституції України), за 

винятком випадків, прямо передбачених законом; 

– законодавче закріплення умов, підстав і порядку (процедури) 

проведення дій, що допускають обмеження сфери особистого і сімейного 

життя; 

– встановлення відповідальності службових осіб за порушення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя; 

– посилення нагляду прокурора за організацією та проведенням 

розслідування для своєчасного припинення незаконного втручання у сферу 

особистих і сімейних інтересів громадян; 

– диференціація судового контролю за передбаченими законом діями, 

що обмежують право на невтручання в особисте і сімейне життя; 

– роз’яснення можливості й порядку відновлення зазначених прав у 

разі їх порушення та відшкодування заподіяної в такий спосіб шкоди 

потерпілому; 

– розширення можливостей криміналістичного забезпечення 

дотримання прав і свобод особи шляхом створення сучасної концепції 

допустимості застосування методів та засобів протидії кримінальним 

правопорушенням [515, c. 173-176]. 

Предметом процесуальних гарантій є законні інтереси особи, яка є 

учасником кримінального провадження. Законними інтересами 

підозрюваного, обвинуваченого є його найсуттєвіші інтереси, що 

відображені в нормах права та підлягають захисту за допомогою правових 

засобів.  

Зокрема, гарантіями прав і законних інтересів підозрюваного слід 

вважати:  

– кримінально-процесуальну форму (правова процедура); 
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– засади кримінального процесу; 

– права й обов’язки суб’єктів кримінального процесу;  

– заходи процесуального примусу; 

– судовий контроль; 

– нагляд прокурора у формі процесуального керівництва та інші 

засоби, умови й способи (правові норми, санкції, правові інститути, стадії 

тощо) [501, c. 105].  

Для успішної реалізації завдань кримінального провадження 

необхідною є відповідальна поведінка всіх учасників кримінальної 

процесуальної діяльності. Тобто виконання ними обов’язків, з одного боку, 

забезпечує можливість реалізації їхніх прав і законних інтересів, з іншого – є 

важливою умовою для досягнення завдань правосуддя. 

Процесуальні вимоги до поведінки суб’єктів кримінального 

провадження, на наш погляд, можна об’єднати в декілька груп: 

а) вимоги, які пред’являють до процесуальної поведінки осіб, що 

здійснюють кримінальне провадження (частина 2 статті 9, стаття 11, 

стаття 92 КПК України); 

б) пряма заборона певної діяльності – заборона насильства, погроз 

(частина 2 статті 11 КПК України); заборона катувань (стаття 3 Конвенції). 

Основним способом досягнення поставленої мети має бути переконання як 

можливість впливу на особу та її волю; 

в) примус у межах кримінального процесуального закону (стаття 140, 

частина 3 статті 143 КПК України); 

г) кримінальні процесуальні санкції, що виступають як 

правозабезпечувальні засоби реалізації приписів норм права 

тощо [25, c. 38-39].  

Слід зазначити, що КПК України 2012 року вперше ввів норму 

частини 8 статті 42 КПК України, яка покладає обов’язок на органи, що 

ведуть кримінальне провадження, не лише роз’яснити права та обов’язки 

підозрюваному, обвинуваченому, а й вручити пам’ятку про це. Вказаний 
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процесуальний документ містить узагальнену інформацію про права та 

обов’язки підозрюваного під час кримінального провадження, її вручає 

одночасно з повідомленням підозрюваному про його права особа, яка 

здійснює таке повідомлення. Вимоги щодо оформлення пам’ятки про 

процесуальні права й обов’язки підозрюваного КПК України не встановлює. 

Регламентовано лише назву документа (частина 8 статті 42 КПК України) та 

окремі вимоги до змісту (повинен містити перелік прав підозрюваного, 

передбачених статтею 42 КПК України (частина 8 статті 42, частина 2 

статті 276 КПК України)).  

На наш погляд, пам’ятка має містити: 

– перелік прав підозрюваного обвинуваченого (підсудного), 

передбачених як національним, так і міжнародним законодавством, 

ратифікованим Україною; 

– викладення механізму реалізації цих прав (порядок і форми звернень 

до органів судового й відомчого контролю тощо); 

– зразки основних документів, пов’язаних із реалізацією наданих особі 

прав; 

– назви та юридичні адреси органів Національної поліції, прокуратури, 

суду тощо; 

– інформація про адвокатські колегії, центри правової допомоги тощо 

(адреси розташування, телефони, електронна адреса Єдиного реєстру 

адвокатів України тощо).   

У цій пам’ятці слід відобразити зміст презумпції невинуватості, 

визначеної в статті 62 Конституції України, роз’яснивши підозрюваному й 

обвинуваченому всі передбачені КК України пом’якшуючі відповідальність 

обставини, підстави й умови можливого їх звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Також, на наш погляд, кожному учаснику кримінального провадження 

до початку проведення СРД за його участю необхідно пояснити не лише 
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загальний зміст наданих йому прав, а й детально, у зрозумілій формі 

висвітлити їх конкретний зміст, а також механізм реалізації. 

На підставі аналізу норм міжнародного права (стаття 14 Міжнародного 

пакту про цивільні і політичні права, стаття 6 Конвенції) можна виокремити 

низку обов’язкових мінімальних вимог, яких необхідно дотримуватися. 

До них насамперед слід віднести право вважатися невинуватим 

(презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини) і забезпечення 

права на захист (бути в терміновому порядку й негайно повідомленим 

зрозумілою мовою про характер і підстави затримання; мати достатній час і 

можливість для підготовки свого захисту; захищати себе особисто або за 

допомогою обраного захисника, або, якщо в нього немає достатніх коштів 

для оплати послуг захисника, мати призначеного захисника безкоштовно, 

коли того вимагають інтереси правосуддя). Недотримання хоча б одного 

положення з-поміж обов’язкових мінімальних вимог у всіх випадках 

розглядають як порушення прав. 

До складу процесуальних гарантій особи належать і ті вимоги, що 

регламентовані нормами моралі й відіграють важливу роль для правильного 

застосування законів. Адже в кримінальному провадженні питання про 

захист жертв злочину, а також про винуватість чи невинуватість особи, яка 

зазнала кримінального переслідування, а отже, про її честь, свободу, майно 

вирішується подеколи в умовах найгостріших конфліктів. Шляхом 

кримінальної процесуальної діяльності держава найсуттєвіше втручається в 

особисте життя людини.  

Перед слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом постійно постають 

питання етичного характеру, пов’язані зі здійсненням встановленого законом 

порядку провадження СРД і НСРД, із застосуванням певних методів і засобів 

розслідування кримінальних правопорушень та викриття 

винних [501, c. 107].  

Потребують посиленої уваги методи переконання. Метод правового 

виховання в умовах сьогодення можна реалізувати шляхом ознайомлення та 
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вивчення міжнародно-правових стандартів прав людини, поінформованості 

осіб про права не лише України, а й про міжнародне право загалом. 

На думку П. В. Пушкаря, з чим ми повністю погоджуємося, основними 

гарантіями профілактики негуманного або жорстокого поводження із 

затриманими чи заарештованими є такі елементи : 

– право заявника повідомити про свій арешт або затримання третіх осіб 

на власний розсуд (членів сім’ї, друзів, консула та ін.); 

– своєчасне внесення записів щодо моменту затримання особи; 

– право на доступ до адвоката й на правову допомогу; 

– право на проведення медичного обстеження лікарем за власним 

вибором (на додаток до будь-якого медичного огляду, проведеного лікарем, 

викликаним представниками поліції); 

– право на оскарження дій щодо затримання до суду; 

– право на оскарження умов тримання під вартою,  

– доступність належного медичного обслуговування та лікування тощо. 

Цей список можна продовжити, оскільки він не є вичерпним [371]. 

Дії механізму забезпечення залежать від форм, у яких здійснюється 

безпосередній процес забезпечення дотримання процесуальних прав 

підозрюваних (обвинувачених). Залежно від конкретних завдань, які 

постають перед механізмом забезпечення, формами забезпечення 

дотримання процесуальних прав підозрюваних (обвинувачених) є зовнішні 

вияви взаємоузгодженого функціонування складових елементів механізму 

забезпечення, що спрямовані на перетворення закріплених у законі прав і 

свобод у дійсність для дотримання процесуальних прав підозрюваних 

(обвинувачених). 

Механізм організаційно-правового забезпечення дотримання прав 

підозрюваних (обвинувачених) розглядаємо як динамічну систему правових 

та організаційних елементів, дія та взаємодія яких спрямовані на запобігання 

порушенням їхніх прав і свобод, відновлення в разі порушення. Цей механізм 

охоплює: 1) охорону прав; 2) захист прав; 3) юридичну допомогу особі. 
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Щодо організаційної форми забезпечення прав і свобод людини 

пропонуємо: 

1) з метою підвищення рівня професіоналізму працівників із 

забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних 

(обвинувачених) у системі професійної підготовки проводити щонайменше 

раз на місяць освітню роботу стосовно змісту основних положень 

нормативних актів, що закріплюють права та свободи людини й 

громадянина. 

2) для закріплення отриманих теоретичних знань здійснювати 

приймання заліків у персоналу поліції щодо основних положень Конституції 

України з прав і свобод людини й громадянина, міжнародних та відомчих 

нормативних актів із цієї галузі; 

3) передбачити достатньо часу для проведення інструктажу слідчих, 

акцентуючи увагу на толерантному ставленні до громадян; 

4) керівництву підрозділів обов’язково враховувати дієві пропозиції з 

боку персоналу щодо поліпшення забезпечення дотримання процесуальних 

прав підозрюваних (обвинувачених), оскільки інколи в підлеглих більше 

практичного досвіду із цього питання. За таких обставин не повинен діяти 

принцип «наказ командира – закон для підлеглого», оскільки автоматично 

зникає бажання виявляти ініціативу; 

5) слід надавати можливість працівникам поліції брати участь у 

телевізійних передачах щодо роз’яснення громадянам основних прав й 

обов’язків працівників поліції під час здійснення кримінального 

провадження, що своєю чергою має на меті досягнення порозуміння між 

громадянами та працівниками поліції.  

Охорона прав і свобод людини є виявом безпосередньої дії охоронних 

норм права й організаційно-правової діяльності органів влади. 

Формами організаційного характеру також є: 
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– робота із заявами та повідомленнями осіб, аналітичними матеріалами 

щодо моніторингу стану забезпечення дотримання процесуальних прав 

підозрюваних (обвинувачених); 

– активізація ролі людини у відстоюванні власних прав, свобод і 

законних інтересів, скасування монопольного права держави на охорону її 

прав та свобод; 

– формування ефективної адміністративно-процесуальної бази 

відносин людини та посадової особи Національної поліції; 

– створення системи противаг у відносинах людини з державними 

органами та їх посадовими особами, призначенням якої є створення 

максимально рівних умов для нейтралізації правопорушень і зловживань з 

боку представників влади. 

Протягом останніх десятиліть у науці кримінального процесуального 

права цілком обґрунтовано спрямовують увагу на проблеми забезпечення 

прав і законних інтересів не лише підозрюваного, обвинуваченого, а й 

потерпілого, свідка, інших учасників кримінального провадження. Повага до 

їхніх прав, свобод, честі й гідності є одним із найважливіших 

загальноприйнятих пріоритетів демократичної держави. Визнання гідності та 

цінності людини, повага її прав і свобод, виховання громадян у дусі взаємної 

поваги один до одного є провідними засадами, які втілюють етичну сутність 

права, приватного життя суспільства [510, c. 374].  

Актуальним це питання постає в кримінальному провадженні, коли з 

метою досягнення його завдань, визначених у частині 1 статті 2 КПК 

України, до особи можуть бути застосовані заходи процесуального примусу. 

Водночас криміналістика також відіграє значущу роль у забезпеченні 

прав і свобод людини. Термін «криміналістичне забезпечення» не є новим у 

юридичній науці та практичній діяльності з розслідування кримінальних 

правопорушень [76, c. 4]. Вдалу спробу введення в науковий обіг цього 

поняття здійснив 1979 року В. Г. Коломацький, запропонувавши визначити 

його як систему впровадження в практичну діяльність посадових осіб, 
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підрозділів, служб та органів внутрішніх справ з охорони громадського 

порядку і протидії зі злочинністю криміналістичних знань, втілених в умінні 

працівників використовувати наукові, методичні й тактичні криміналістичні 

рекомендації, техніко-криміналістичні засоби і технології їх застосування з 

метою попередження, розкриття та розслідування злочинів [163, c. 62]. 

Цю позицію загалом сприйняли інші науковці та практичні працівники, 

її використовували не лише в запропонованому цим автором значенні, а й в 

інших, подеколи різних значеннях. Зокрема, у працях українських науковців 

ідеться про криміналістичне забезпечення: розслідування 

злочинів [112, c. 259-264], досудового розслідування [151, c. 71-79], 

розслідування окремих видів злочинів [105, c. 369-376], 

доказування [150, c. 135-140], проведення процесуальних дій 

загалом [67, c. 106-109] та окремих із них зокрема [243, c. 138-142]. 
 

Стрімкий розвиток сучасної злочинності актуалізує необхідність 

використання нових методів і заходів протидії їй. Удосконаленим формам 

злочинності необхідно протиставити відповідні засоби реагування держави. 

З огляду на зазначене, дослідження криміналістичного забезпечення 

дотримання прав і свобод людини є актуальним, цікавим та корисним у 

кількох аспектах.  

По-перше, створюються умови для дослідження питання забезпечення 

прав і свобод учасників кримінального провадження в таких галузях 

юридичної науки, як кримінальне процесуальне право, криміналістика, 

конституційне право тощо.  

По-друге, можливо створити сучасну концепцію допустимості 

застосування методів і заходів протидії кримінальним правопорушкнням та 

сформулювати принципові положення практичного їх використання.  

По-третє, розширюються можливості для детального визначення місця 

та ролі криміналістичних знань у створенні системи гарантій захисту прав і 

свобод людини в кримінальному провадженні [510, c. 374-375].  
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Забезпечення реалізації прав і свобод людини нерідко здійснюють 

шляхом використання знань із різних галузей права, зокрема й 

криміналістики, а також практичного досвіду, набутого під час розслідування 

злочинів. Попри те, що криміналістичні знання в забезпеченні дотримання 

прав і свобод активно застосовують у практичній діяльності, вивчення 

проблеми захисту прав учасників кримінального провадження саме засобами 

й методами криміналістики ще не привернуло належної уваги науковців. 

Дослідження криміналістичних аспектів забезпечення прав і свобод 

особи може бути цікавим та корисним для наукового розроблення цього 

питання. Криміналістика досліджує суспільні відносини в одній з 

найважливіших сфер діяльності держави – правоохоронній. У ній найчастіше 

постають проблеми забезпечення конституційних гарантій прав і свобод 

людини, зокрема гарантій невтручання в особисте і сімейне життя. Саме у 

сфері правоохоронної діяльності є чимало суперечностей між обов’язками 

держави у створенні гарантій забезпечення прав і свобод громадян, системи 

правового захисту їх від злочинних посягань й особливостями 

правоохоронної діяльності [456]. 

Діяльність держави в ппротидії кримінальним правопорушенням 

передбачає в окремих випадках обмеження прав і свобод громадян. У 

кримінальній процесуальній сфері правовідносин між людиною та державою 

саме органи держави мають надане законом право застосовувати заходи 

кримінального процесуального примусу, пов’язані з обмеженням особистого 

життя, прав і свобод людини. До таких заходів належать: проведення обшуку 

житла чи іншого володіння особи (частини 3–9 статті 236 КПК України); 

застосування запобіжних заходів, зокрема затримання особи, що, відповідно 

до статей 207, 208 КПК України, здійснюють без дозволу суду; освідування, 

яке може бути проведене в примусовому порядку, про що безпосередньо 

зазначено в частині 3 статті 241 цього Кодексу; примусове залучення особи 

для проведення медичної або психіатричної експертизи відповідно до 
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частини 3 статті 242 КПК України; примусове отримання зразків для 

експертизи (частина 3 статті 245 КПК України) тощо. 

У цих та інших випадках, передбачених процесуальним законом, 

визначено умови й підстави застосування процесуальних заходів, що можуть 

бути спрямовані на порушення прав і свобод учасників кримінального 

провадження. Для мінімізації цих ризиків у КПК України в кожному із 

зазначених випадків передбачено належну правову процедуру, недотримання 

якої тягне за собою жорсткі наслідки – аж до визнання здобутих доказів 

недопустимими й обов’язку повернути володільцю вилучені в нього 

матеріальні об’єкти. 

Під час проведення досудового розслідування наука криміналістика 

має за допомогою своїх методів і засобів забезпечити належне використання 

криміналістичних знань у забезпеченні прав та свобод людини й 

регулювання різних правовідносин, що виникають, розвиваються і 

припиняються. Зокрема, криміналістична ідентифікація є одним з основних 

засобів встановлення достовірних даних у кримінальному провадженні, коли 

постає потреба у виявленні зв’язку підозрюваного, предметів, що йому 

належать, та інших об’єктів з подією, яку розслідують, за залишеними 

слідами тощо. Сутність ідентифікації полягає в тому, щоб за 

індивідуальними ознаками встановити конкретний об’єкт [510, c. 375]. Цю 

діяльність унормовано в законодавстві, її постійно вдосконалюють, щоб 

гарантувати дотримання прав і законних інтересів як підозрюваного, так й 

інших осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Для прикладу, 

якщо необхідно ідентифікувати особу за залишеними слідами та є потреба 

призначення експертизи, звернутися із цим питанням може як сторона 

обвинувачення, так і сторона захисту. 

Натомість якщо постає потреба процесуальної ідентифікації власне 

особи, процес її упізнавання, порівняння та встановлення тотожності 

можливий під час проведення пред’явлення для впізнання. Процесуальний 

порядок, а також окремі тактичні аспекти проведення цієї СРД детально 
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врегульовано в статті 228 КПК України. Зокрема, у частинах 1, 2 цієї 

процесуальної норми визначено не лише процесуальний порядок, а й окремі 

напрями діяльності слідчого на підготовчому етапі проведення пред’явлення 

особи для впізнання, що досліджує наука криміналістика: попередній допит 

особи, яка впізнає, для отримання відповідей на питання, чи може вона 

впізнати цю особу, який вона мала зовнішній вигляд і прикмети цієї особи. 

Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізнає 

особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначають, за 

сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. Заборонено 

попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, що має бути пред’явлена 

для впізнання, і надавати інші відомості про прикмети цієї особи. До 

підготовчого етапу пред’явлення для впізнання належить також підбір 

статистів – осіб тієї самої статі, яких має бути не менше ніж три і які не 

мають істотних відмінностей у віці, зовнішності й одязі. Перед тим як 

пред’явити особу для впізнання, їй пропонують за відсутності особи, яка 

впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, яких пред’являють 

(частина 2 статті 228 КПК України) [69, c. 76].  

Визнаючи роль криміналістики в розробленні проблем забезпечення 

прав і свобод учасників кримінального провадження, слід зауважити про її 

значення у створенні системи використання криміналістичних методів та 

засобів розслідування. Пріоритетами необхідно визнати людину, її життя, 

честь, гідність, недоторканність і безпеку. Водночас слід ураховувати й 

загальнодержавні інтереси, оскільки виявлення ознак злочину, початок 

досудового розслідування та вжиття передбачених законом заходів для 

встановлення події кримінального правопорушення і особи, яка його 

вчинила, спрямовані на гарантування дотримання публічних інтересів 

суспільства загалом та його окремих громадян зокрема. Тому держава 

повинна мати чітку концепцію, у яких саме випадках і межах можливе 

обмеження прав особи в протидії кримінальним правопорушенням. 
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З іншого боку, слід урахувати й реалії сьогодення, сучасний рівень 

злочинності, засоби та знаряддя вчинення злочинів. Протидія кримінальним 

правопорушенням потребує посилення форм державного контролю, 

розширення можливостей уповноважених правоохоронних органів, втілення 

в практику їхньої діяльності нових сучасних форм і методів протидії 

злочинності. 

У цьому аспекті науки кримінального процесуального права та 

криміналістики кожна у своїй сфері притаманними їм засобами й методами 

сприяють реалізації завдань кримінального провадження, зокрема захисту 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а 

також забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 

жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження було застосовано належну правову 

процедуру [510, c. 376].  

Гарантіями досягнення завдань кримінального провадження є 

передбачені процесуальним законом засоби, прийоми й методи, що 

забезпечують реалізацію та сприяють здійсненню кожним учасником своїх 

прав і обов’язків, які охоплюють не лише механізм запобігання порушенням 

цих прав, а й порядок їх захисту та відновлення. 

Значення процесуальних гарантій прав учасників кримінального 

провадження полягає в тому, що за їх допомогою громадяни мають реальну 

можливість здійснювати надані їм законом права й захищати свої інтереси 

шляхом активного втручання у провадження. Отже, засоби здійснення прав 

учасників кримінального провадження або засоби їх реалізації можна 

розглядати як систему гарантій цих прав. 
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Розвиток системи процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод 

людини в кримінальному процесі передбачає: 

– розширення наявної системи, обсягу й змісту окремих прав і свобод 

громадян; 

– створення простого, доступного й надійного юридичного механізму 

захисту та відновлення прав і свобод, право реабілітації та відшкодування 

шкоди, яка заподіяна незаконними діями; 

– чітке законодавче визначення підстав, умов і процедури застосування 

примусових заходів; 

– чітке визначення механізму застосування примусових заходів і 

правовідносин, які виникають; 

– обґрунтованість усіх рішень щодо втручання в права та свободи 

людини; 

– дієвість процесуального контролю, судового нагляду та 

прокурорського керівництва за здійсненням процесуальної діяльності; 

– визначення відповідальності за всі вияви безпідставного втручання в 

гарантовані законом права та свободи людини [76, c. 8].
 
 

Отже, логічно, що всі учасники процесуальної діяльності зобов’язані 

використовувати в межах прав і функціональних обов’язків покладені на них 

функції, реалізація яких охоплена знаннями з кримінального процесуального 

права та криміналістики. Водночас на сучасному етапі реформування 

діяльності української правоохоронної системи з метою забезпечення 

належного захисту особи від злочинних посягань нагальним є питання про 

дієвий механізм реалізації в кримінальному провадженні міжнародно-

правових і конституційних принципів загалом та принципу невтручання в 

особисте і сімейне життя зокрема. 

Невизначеність, суперечливість або й цілковита відсутність юридичних 

правил, що забезпечують захист прав громадян, – відображення правової 

ситуації, що склалася в суспільстві. За таких умов права людини і 

громадянина, закріплені в Конституції України, не мають процесуально-
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правового підґрунтя, а це загрожує перетворити їх на декларацію, відірвану 

від реалій. 

Ступінь забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних 

(обвинувачених) є важливим показником досягнутого суспільством і 

державою рівня цивілізованості. Створення належних умов для реального 

здійснення кожним своїх суб’єктивних прав є актуальною теоретичною та 

практичною проблемою. Вона потребує відповідних науково-теоретичних 

досліджень, у центрі яких повинен бути комплекс взаємопов’язаних 

соціальних і юридичних чинників. Для втілення прав та свобод людини 

недостатньо їх лише проголосити. Тут мають відбуватися взаємопов’язані 

процеси: практичне зміцнення та розвиток прав людини, підвищення якості 

законодавства, а також формування правової культури, яка, зокрема, 

охоплює знання та розуміння прав і свобод людини, свідоме виконання 

вимог права, повагу до прав та свобод інших осіб, практичні навички щодо 

захисту своїх прав. Крім цього, необхідно вдосконалювати діяльність 

державного апарату, громадських організації та посадових і службових осіб, 

які повинні забезпечувати реалізацію прав та свобод людини. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі здійсненого аналізу стану законодавчого унормування та 

наукової розробленості правових аспектів забезпечення права особи на 

невтручання в особисте і сімейне життя визначено, що проблема сягає своїми 

витоками ще епохи Античності. Попри тривалий досвід становлення, 

питання створення оптимальної моделі відповідних кримінальних 

процесуальних норм досі залишається невирішеним. Тому окремі 

законодавчі підходи з історико-правової спадщини щодо гарантій 

невтручання в особисте і сімейне життя може бути використано для 

корегування та вдосконалення чинних кримінальних процесуальних норм. 
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Правові гарантії розглядають у двох аспектах: загальнотеоретичному – 

як засоби реалізації правової норми, а також відповідно до прав людини – як 

механізм реалізації природних прав і свобод людини. У першому аспекті 

аналізують здебільшого юридичний механізм. Наявне юридично значуще, 

санкціоноване державою правило, яке потребує втілення в життя. Другий 

аспект полягає в тому, що права людини є морально-юридичною категорією; 

вони існують незалежно від держави, мають універсальний характер, тому їх 

закріплення в нормативі є одним із видів їх гарантованості. 

Процесуальні гарантії, ґрунтуючись на конституційних, охоплюють їх. 

Це не один процесуальний засіб, а система засобів, зокрема правові норми, 

принципи, засади, процесуальні інститути, оскільки саме система засобів 

може забезпечити досягнення мети здійснення кримінального провадження, 

створити необхідні умови для реалізації та захисту основних прав і свобод 

людини.  

У КПК України вперше введено норму частини 8 статті 42 КПК 

України, що покладає обов’язок на органи, які здійснюють кримінальне 

провадження, не лише роз’яснити права та обов’язки підозрюваному, 

обвинуваченому, а й вручити пам’ятку про це. На наш погляд, пам’ятка має 

містити: перелік прав підозрюваного обвинуваченого (підсудного), 

передбачених як національним, так і міжнародним законодавством, 

ратифікованим Україною; викладення механізму реалізації цих прав (порядок 

і форми звернень до органів судового й відомчого контролю тощо); зразки 

основних документів, пов’язаних із реалізацією наданих особі прав; назви та 

юридичні адреси органів Національної поліції, прокуратури, суду тощо; 

інформація про адвокатські колегії, центри правової допомоги тощо (адреси 

розташування, телефони, електронна адреса Єдиного реєстру адвокатів 

України тощо).  
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РОЗДІЛ 2 

НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ЯК 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ І КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДУ 

 

 

2.1. Сутність конституційного принципу невтручання в особисте і 

сімейне життя 

 

До системи законодавчого унормування правовідносин у сфері 

особистого і сімейного життя особи належить низка положень Конституції 

України, що дають змогу виокремити деякі нормативні складові змісту 

зазначеної засади, серед яких: 

– таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції; 

– ознайомлення в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

установах й організаціях з відомостями про себе, які не є державною або 

іншою захищеною законом таємницею; 

– спростування в судовому порядку недостовірної інформації про себе 

та членів своєї сім’ї; 

– вимагання вилучення будь-якої недостовірної інформації; 

– відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої збиранням, 

зберіганням і поширенням недостовірної інформації про себе та членів своєї 

сім’ї (статті 31, 32 Конституції України) [183].  

Системний аналіз положень частин 1, 2 статті 24, частини 1 статті 32 

Конституції України дає підстави вважати, що реалізація права на 

невтручання в особисте і сімейне життя гарантоване кожній особі незалежно 

від політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й 

соціального походження, майнового становища, місця проживання, за 

мовними чи іншими ознаками. На цьому важливому для кримінального 
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провадження положенні акцентує увагу КСУ в рішенні від 20 січня 2012 року 

№ 2-рп/2012 [405].  

У Конституції України закріплено визнання основних прав і свобод 

людини невідчужуваними й непорушними (стаття 21), недопустимості їх 

обмеження. У частині 3 статті 22 Основного Закону зазначено, що в Україні 

під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту й обсягу наявних прав і свобод. У статті 64 

Конституції України встановлено, що права і свободи людини й громадянина 

не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених у ній. 

Відмінність Конституції України 1996 року від попередніх конституцій 

УРСР полягає в тому, що в ній закріплено положення про відповідальність 

держави перед людиною за свою діяльність. Крім цього, під час 

кримінального провадження особі гарантовано такі права, як право на повагу 

її гідності (стаття 28), свободу та особисту недоторканність (стаття 29), 

недоторканність житла (стаття 30), таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (стаття 31), невтручання в 

особисте і сімейне життя особи (стаття 32). 

Видається непослідовним розміщення в Конституції України статей, 

що регулюють особисте і сімейне життя особи. Адже загальновизнано, що 

право на недоторканність житла й таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції є безумовними складовими права на 

повагу до особистого і сімейного життя (цей висновок можна підтвердити, 

зокрема, послідовністю розміщення цих прав у статті 8 Конвенції: повага до 

приватного життя, потім – право на повагу до сімейного життя, далі – право 

на повагу до житла, лише потім – право на повагу до кореспонденції). Отже, 

є незрозумілим, чому загальне право розміщено після спеціальних. Право на 

невтручання в особисте і сімейне життя передбачає не лише особисту 

автономію в цій сфері, а й захист життя від посягань з боку будь-

кого [511, c. 426].  
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Закріплені в Конституції України права і свободи може бути розділено 

на такі основні групи: особисті, політичні, економічні, соціальні й 

культурні [58, c. 39]. 

Особисті права та свободи належать кожній людині. Право на 

невтручання в особисте і сімейне життя як одне з особистих прав 

передбачене статтею 32 Конституції України, воно означає надану людині й 

гарантовану державою можливість контролювати інформацію про себе, 

перешкоджати розголошуванню відомостей особистого, інтимного 

характеру. Воно може бути виражене у свободі спілкування між людьми в 

неформальній обстановці, у сферах сімейного життя, родинних і дружніх 

звʼязків, інтимних та інших особистих стосунків, симпатій, антипатій. 

Переконання, політичний та соціальний світогляд, захоплення і творчість 

також належать до виявів особистого і сімейного життя. 

Формулюючи це право, законодавець керується тим, що кожна 

людина – унікальна, індивідуальна, є суб’єктом значної кількості 

неформальних звʼязків, носієм приватних інтересів, що є її особистою 

справою [263, c. 37]. Закріплюючи це право на конституційному рівні, 

держава надає можливості особі контролювати інформацію про себе, членів 

своєї сім’ї та родину, не допускати розголошення відомостей особистого, 

інтимного змісту, а в разі необхідності – припинити розголос небажаної 

інформації, тобто бути до певного ступеня не залежною від інших людей, 

колективів, суспільства й держави загалом [258, c. 64]. 

До причин зберігання в таємниці інформації належать аспекти як 

соціальні, так і психологічні. Особа в такий спосіб намагається убезпечити 

від сторонніх осіб окремі сторони власного буття, які вона не бажає 

розголошувати з відомих лише їй мотивів. Крім цього, до прагматичної 

складової такої поведінки належать побоювання, що розголошення може 

завдати реальної шкоди людині, поставити під сумнів її репутацію. Для 

прикладу, особисті документи ‒ листи (офіційні та приватні), щоденники, 
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записники, календарі з позначками, зошити й окремі листи паперу із 

записами, замітками, що належать конкретній особі.  

Право на невтручання в особисте і сімейне життя можна розглядати в 

трьох аспектах: 1) право індивіда на власне життя, на дії щодо себе; 2) власне 

недоторканність особистого і сімейного життя; 3) право суміжне з іншими 

правами, зокрема з правом на недоторканність житла й 

кореспонденції [27, c. 201].  

Якщо перший аспект цього права передбачає неможливість порушення 

прав, свобод й інтересів інших осіб, то другий – неприпустимість втручання в 

приватне життя індивіда, зокрема з боку держави, її органів і посадових осіб, 

втручання в особисте життя громадян, право останніх на особисті і сімейні 

таємниці, наявність правових механізмів і гарантій захисту своєї честі та 

гідності від усіх посягань на окреслені соціальні блага. Застосування ж 

третього дає змогу виявити суміжні права, які належать до сфери охорони 

права на невтручання в особисте і сімейне життя [511, c. 427]. 

Як юридична категорія право на невтручання в особисте і сімейне 

життя, вважає О. В. Стогова, є мірою можливої поведінки людини в 

приватно-правовій сфері або сфері, яка не підпадає під пряме правове 

регулювання з боку держави та підкріплена державними заборонами третім 

особам втручатися в цю сферу [453, c. 9]. Тобто  це право передбачає 

можливість особи перебувати поза службою, поза виробничою обстановкою 

в стані незалежності від держави й суспільства, а також забезпечує юридичні 

гарантії невтручання в реалізацію цього права. 

Невтручання в особисте і сімейне життя ‒ один з елементів правового 

статусу громадянина, зміст якого становлять: права і свободи, тобто 

можливості діяти в певний спосіб для задоволення власних потреб; обов’язки 

та юридична відповідальність за їх невиконання чи порушення; гарантії 

забезпечення прав і свобод людини [189, c. 9].  

Перш ніж розглянути правовий режим доступу до відомостей про 

особисте і сімейне життя, доцільно розглянути виокремлені в законодавстві 
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України та юридичній літературі види інформації залежно від режиму 

доступу до неї, тобто передбаченого правовими нормами порядку одержання, 

використання, поширення та зберігання інформації. Україна, обравши курс 

на європейську інтеграцію, має встановити правовий режим інформації про 

особу, який гарантував би таємницю персональних даних і відповідав би 

сучасним стандартам. На жаль, чинне законодавство не цілком відповідає 

вимогам сучасності. Привертає увагу несформованість у системі 

національного права України єдиної правової термінології та понятійного 

апарату в цій галузі суспільних відносин [533, c. 43]. 

Захист інформації з обмеженим доступом значно ускладнений 

відсутністю єдиного підходу до тлумачення понять «інформація з обмеженим 

доступом», «конфіденційна інформація», «таємна інформація». Оскільки 

положення із цього питання містяться переважно в правових актах 

«неінформаційного» спрямування та є доволі суперечливими, для з’ясування 

суті перелічених термінів слід проаналізувати зміст відповідних правових 

норм [92, c. 234].   

Ключову роль у регулюванні інформаційних правовідносин відіграє 

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-

XII [351, c. 650], що визначає поняття інформації як будь-які відомості та/або 

дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. Аналогічне визначення міститься в статті 200 ЦК 

України [561]. Відповідно до цих законодавчих актів України, об’єктом 

захисту, на жаль, є лише документи (зафіксована на матеріальному носії 

інформація з реквізитами, що дає змогу її ідентифікувати), а також відомості, 

відображені в електронному вигляді. 

Водночас вважаємо інформацію як важливу суспільну категорію 

нематеріальним благом, трактування якої не може бути зведене лише до 

розглянутих визначень. Вона має не просто специфіку, що відрізняє її від 

інших нематеріальних благ, а й усі інші закріплені нематеріальні блага, 

зокрема, результати інтелектуальної, творчої діяльності, особисті немайнові 
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блага. Інформація як благо, на нашу думку, може поглинати зміст інших 

нематеріальних благ, тому слід визначати її з огляду на такі блага. Крім того, 

у законодавчих визначеннях інформації залишаються поза увагою людський 

фактор і конкретні відомості про особу [533, c. 42]. 

Саме із цих причин Закон України «Про інформацію» навряд чи можна 

вважати універсальною правовою базою для захисту відомостей про 

особисте життя громадян. Для побудови прийнятного визначення, 

пов’язаного з розслідуванням кримінальних правопорушень, слід розглянути 

дефініції інформації, що містяться в інших міжгалузевих нормах. 

Зокрема, у частині 2 статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ закріплено таке визначення 

інформації: це відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях 

(зокрема листування, книги, помітки, ілюстрації – карти, діаграми, 

органіграми, малюнки, схеми тощо, фотографії, голограми, кіно-, відео-, 

мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи 

часткове відтворення їх елементів, пояснення осіб та будь-які інші публічно 

оголошені чи документовані відомості [346, c. 64]. Таке визначення уточнює, 

що це відомості в будь-яких формі та вигляді. Акцентуючи на специфіці 

інформації, законодавець намагався в зазначеному Законі залишити певну 

свободу для використання в практичній діяльності місткішого визначення 

інформації, ніж закріплене в Законі України «Про інформацію». 

Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року 

№ 1280-IV закріплює термін «дані» як інформацію у формі, придатній для 

автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, тобто, по-

перше, визначає дані як форму інформації, а по-друге, надає поняттю 

технічного значення та позв’язує його з матеріальним носієм, придатним до 

запису, зберігання, зчитування та поширення. Це також означає, що дані не є 

інформацією в «чистому» вигляді, і для того, щоб стати нею, потрібно 

здійснити їх перетворення та обробку за допомогою електронно-



124 
 

обчислювальних машин, тобто дані – це електронна форма потенційної 

інформації [364]. 

Аналіз вітчизняної правової доктрини засвідчує, що більшість 

науковців дублюють недосконале законодавче визначення терміна 

«інформація» через поняття «відомості», «дані» або недоречно застосовують 

поняття «знання», вважаючи інформацією: 1) відомості, що передають 

усним, письмовим або іншим способом, зокрема за допомогою умовних 

сигналів, технічних засобів тощо [428, c. 24]; 2) відомості (а не дані) про події 

та явища, які можуть бути пізнані особою і передані іншій особі у вигляді, 

придатному для сприйняття [292, c. 9]; 3) відомості про об’єктивно наявні 

явища, які використовують більше ніж одна особа, незалежно від форми та 

способу надання в суспільних відносинах [146, c. 7]; 4) відомості, що 

передають усним, письмовим або іншим способом, зокрема за допомогою 

умовних сигналів, технічних засобів тощо [428, c. 24]; 5)  суму знань про 

певний об’єкт, які можна використати в доцільній діяльності людини 

тощо [329, c. 172]. Слушно зазначає О. В. Харенко, що поняття «інформація», 

«дані», «відомості», «повідомлення», «знання» не тільки на побутовому, а й 

на доктринально-правовому і законодавчому рівнях визначають одне через 

одного, їх ставлять у єімічний ряд, що спричиняє термінологічні та юридичні 

колізії [554, c. 122].  

На наш погляд, найбільш повним є визначення інформації, 

запропоноване О. В. Кохановською, яка зазначає, що «інформація – це 

нематеріальне немайнове благо особливого роду, яке нерозривно пов’язане з 

життям, з його виникненням і закінченням, що проявляється як особисте 

немайнове благо, як результат впливу на людину та інших суб’єктів та 

об’єктів права, як результат інтелектуальної творчої діяльності і як відомості 

про осіб, події та явища, предмети, об’єкти і процеси незалежно від форми 

їхнього представлення» [191, c. 176]. . 
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Отже, інформацією пропонуємо вважати будь-які відомості про 

особисте і сімейне життя особи незалежно від форми їх надання та/або 

отримання.  

Кожен вид інформації, незалежно від того, чи є вона відкритою, чи з 

обмеженим доступом, має різний ступінь правової захищеності. Для 

виконання приписів, визначених у статті 32 Конституції України, під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень і судового розгляду 

компетентні органи змушені втручатися у сферу прав і свобод осіб, яких 

залучають до кримінального провадження. Таке обмеження стосується і 

права особи на таємницю її особистого і сімейного життя. 

Особливості цього конституційного формулювання полягають у тому, 

що:  

– по-перше, терміном «втручання» позначають чотири аспекти 

інформаційної діяльності, а саме: збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації про особу; 

– по-друге, ідеться виключно про конфіденційну інформацію про 

особу; 

– по-третє, винятки із цього правила може бути закріплено лише в 

Конституції України, а не в інших нормативно-правових актах [533, c. 46].  

Отже, у чинному законодавстві передбачено конкретні випадки та 

способи одержання конфіденційної інформації та її використання в 

кримінальному провадженні. Натомість слід детальніше проаналізувати 

форми незаконного оперування конфіденційною інформацією: збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя 

особи. Збирання в такий спосіб конфіденційної інформації О. М. Готін 

визначає як «активні дії, спрямовані на отримання інформації щодо 

особистого і сімейного життя громадянина особою, яка не має законних 

підстав для ознайомлення з відповідними відомостями в силу приватного чи 

службового становища або професійної діяльності» [191, c. 119].  Також цей 

науковець зазначає, що ознаки збирання охоплюють викрадення документів 
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чи магнітних носіїв; оплатне чи безоплатне отримання відповідної інформації 

від інших осіб; отримання інформації внаслідок таємного спостереження; 

одержання відомостей шляхом незаконного прослуховування; незаконний 

огляд помешкання, кореспонденції тощо [191, c. 119]. Інше тлумачення 

зазначеної категорії пропонують О. О. Дудоров і М. І. Хавронюк, які 

поширенням конфіденційної інформації вважають «…дії, метою яких є 

доведення змісту відповідних відомостей про особисте і сімейне життя особи 

до відома інших людей» [121, c. 531]. Ключове питання полягає в тому, чи 

вважати поширенням повідомлення інформації одній іншій особі (а не 

«значному колу осіб»). Ми вважаємо, що сутнісною ознакою поширення 

інформації є власне факт її поширення, тобто збільшення кількості суб’єктів, 

яким буде доступна відповідна інформація. Отже, навіть повідомлення 

відомостей про приватне життя іншої особи одній сторонній людині слід 

розцінювати як поширення конфіденційної інформації. 

Інформацію з обмеженим доступом, на думку Л. П. Куракова та 

С. М. Смирнова, характеризують терміном «таємниця».. На думку цих 

авторів, конфіденційна інформація охоплює відомості про особисте життя, 

таємницю листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних й інших 

повідомлень. Науковці виокремлюють інформацію, що не підлягає 

поширенню. На їхню думку, така інформація не належить до конфіденційної, 

але вимагає заборони на поширення її у звʼязку з негативним впливом на 

суспільство, наприклад: порнографічні матеріали або відомості, пов’язані із 

зазіханнями на честь, добре ім’я або ділову репутацію [205, c. 5-8].  

Термін «конфіденційний» означає такий, «який не підлягає 

розголосові; таємний, довірчий» [46, c. 570]; суто приватний, 

секретний [271, c. 885]. Тобто за тлумаченням, яке сформульовано у 

словниках, конфіденційна інформація – це здебільшого секретні відомості, 

що не підлягають вільному поширенню. 

Водночас не всі відомості про особисте життя становлять таємницю. 

Зокрема, не є таємницею відомості про сімейний стан або місце проживання 
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особи. Відомості про вчинені особою правопорушення або інша інформація, 

що має значення для вирішення питання про відповідальність, також не 

підлягають охороні як особиста і сімейна таємниця. Проте ні особа, яка 

володіє таємницею, ні її близькі родичі не можуть бути примушені до її 

розкриття, а необхідні для правосуддя відомості повинні бути з’ясовані 

шляхом використання наявних процесуальних можливостей.  

Не цілком правомірним видається використання терміна «таємниця» як 

синоніма поняття «інформація з обмеженим доступом». Слушно зазначає  

С. Г. Гордієнко про недосконалість законодавства щодо визначення як видів 

таємниць, так і засобів їх цивільно-правового, адміністративно-правового та 

кримінально-правового захисту [92, c. 233]. 

Обмежений доступ означає, що в деяких випадках, за наявності 

відповідних підстав, доступ до відомостей все ж таки можливий. Водночас 

аналіз законодавства засвідчує, що стосовно деяких видів таємниць 

передбачено абсолютний захист. Наприклад, відповідно до частини 2 

статті 27 КПК України, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій 

здійснюють відкрито. Рішення про необхідність проведення судового 

розгляду в закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини має бути викладено у вмотивованій 

ухвалі та допускається лише в чітко обмежених випадках, зокрема, якщо 

здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до 

розголошення таємниці, охоронюваної законом. До охоронюваної законом 

таємниці належить: державна таємниця (статті 1, 8 Закону України «Про 

державну таємницю» від 21 вересня 1999 року); адвокатська таємниця 

(стаття 9 Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року); 

банківська таємниця (стаття 60 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» від 7 грудня 2000 року), таємниця усиновлення (стаття 226 

Сімейного кодексу України) тощо. 

Захищаючи особисте і сімейне життя громадян, закон використовує два 

правові поняття – «недоторканність» і «таємниця», які найповніше 
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відображають сутність цього інституту: держава не повинна втручатися в 

особисте життя людини, дізнаватися її особисті таємниці, контролювати 

поведінку поза службою. Відмінність між цими поняттями – відносна. Те, що 

є недоторканним, знаходиться в таємниці від органів держави. І навпаки: 

таємне є недоторканним.  

Водночас загальне визначення поняття таємниці не сформульовано, 

фактично його немає і в юридичній літературі. У Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови таємницею визнано те, що 

«приховується від інших, відоме не всім; секрет» [46, c. 1426]; таємний – 

невідомий, секретний, потайний, притаєний, скритий, нелегальний (який не 

визнаний законом) [306, c. 183]; таємно – крадькома [307, c. 441]. Зміст 

поняття «таємниця» охоплює блок секретної або конфіденційної інформації 

(відомостей), які відомі або довірені вузькому колу суб’єктів, що особливо 

охороняє закон. Наприклад, особиста таємниця – це конфіденційна 

інформація про життя, особисті документи, зміст листування, телеграфних 

повідомлень і телефонних розмов, професійна – конфіденційна інформація 

про адвокатську, лікарську, нотаріальну діяльність. 

Тому, наш погляд, таємниця  – це охоронювана законом конфіденційна 

інформація в певній сфері суспільних відносин, що відома визначеному колу 

осіб. 

Право на особисте і сімейне життя також означає неприпустимість 

стеження за людиною, прослуховування та запис особистих розмов, що 

ведуть удома або в громадських місцях, зокрема телефонних розмов 

(стаття 31 Конституції України), крім випадків, прямо передбачених законом. 

За його порушення настає кримінальна відповідальність за статтею 163 

КК України. Відповідно до статей 9 і 41 Закону України «Про 

телекомунікації», Статуту про дисципліну працівників зв’язку України 

передбачено дисциплінарну відповідальність працівників зв’язку за 

розголошення таємниці листування, телефонних розмов, інших повідомлень, 

що передають засобами зв’язку; оператори, провайдери телекомунікацій 
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уживають організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації згідно з 

чинним законодавством. 

Зауважимо, що за результатами проведеного нами анкетування 35 % 

практичних працівників, які здійснюють кримінальне провадження та хоча б 

частково орієнтуються в поняттях «сімейна» і «професійна таємниця», не 

знають, як тлумачити термін «особиста таємниця» (додаток А). Вважаємо за 

доцільне детальніше дослідити термін «особисте життя» в контексті 

проблеми визначення ступеня допустимого втручання судових і 

правоохоронних органів у цю делікатну сферу. 

Для прикладу, у статті 10 Закону України «Про інформацію» за змістом 

інформацію поділяють на такі види: інформація про фізичну особу; 

інформація довідково-енциклопедичного характеру; інформація про стан 

довкілля (екологічна інформація); інформація про товар (роботу, послугу); 

науково-технічна інформація; податкова інформація; правова інформація; 

статистична інформація;  соціологічна інформація [351, c. 650]. 

У науковій літературі немає єдності думок і щодо змісту поняття 

«особиста таємниця». На переконання О. О. Фатьянова, особиста таємниця 

не піддається класифікації, тому що вона ґрунтується на неповторності 

кожної людини. Особисту таємницю здебільшого становлять відомості про ті 

факти або події, які можуть спотворити образ особистості, у якому вона 

хотіла б постати перед суспільством [549, c. 14]. Додамо від себе – і 

поставити під сумнів добре ім’я та репутацію.  

На думку С. І. Семилєтова, інформацію як об’єкт правовідносин можна 

розділити на такі види: масова (відкрита, вільно поширювана інформація); 

інформація про державну таємницю (закрита); конфіденційна інформація 

(обмеженого доступу), що своєю чергою поділяється на: службову 

інформацію, інформацію про комерційну та службову таємницю (зокрема 

професійна таємниця), інформацію про громадян (персональні дані), 

інформацію про інтелектуальну власність, інформацію, заборонену для 

поширення [419, c. 74].  



130 
 

Цей перелік не є вичерпним. Зокрема, Р. О. Стефанчук пропонує 

виокремити новий вид інформації – особисту інформацію, трактуючи право 

особи на особисту інформацію як можливість фізичної особи вимагати 

надання їй у доступній формі повної, достовірної та своєчасної інформації 

про фізичну особу, її особисті немайнові блага й стан, її особисті немайнові 

права та порядок їх здійснення та захисту, іншу інформацію про предмети, 

факти, події, явища та процеси в тому обсязі, у якому вона створює загрозу 

для особистої безпеки фізичної особи, а також можливість використовувати 

цю інформацію задля задоволення власних інтересів і потреб 

[452, c. 471-473]. 

Звісно, кожна людина – неповторна особистість і самостійно визначає, 

яку інформацію про себе вона хотіла б зберегти в таємниці. Проте важливо 

з’ясувати, які відомості можуть бути предметом особистої таємниці. До 

такого виду інформації слід віднести дані про: факти біографії особи; стан 

здоров’я; майнове становище; рід занять і вчинки; погляди, оцінки, 

переконання.  

Таке судження поділяють і практичні працівники. Зокрема, предметом 

особистої таємниці, на думку анкетованих, є відомості про: стан здоров’я 

(37 %), факти біографії особи (20 %), погляди, оцінки, переконання (19 %), 

майнове становище (15 %). Також деякі з них (9 %) зазначають про таємницю 

спілкування (додаток А). Справді, таємниця листування, телефонних розмов, 

поштово-телеграфної кореспонденції та інших повідомлень найтісніше 

пов’язана з охороною таємниці особистого життя. 

Розглянуту таємницю І. Л. Петрухін, навпаки, вважає за необхідне 

відносити не до професійних, а до особистих таємниць, тому що клієнт 

довіряє пошті й телеграфу не зміст кореспонденції та розмов телефоном, а 

лише пересилання кореспонденції (без ознайомлення з нею) або технічне 

забезпечення телефонних розмов (без їхнього прослуховування) [293, c. 16].  

Водночас воно є дискусійним у теорії кримінального процесу. Зокрема 

висловлено позицію, що ці питання, становлять самостійний правовий 
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інститут, відмінний від інституту особистої таємниці, – таємницю зв’язку. Її 

суть полягає у створенні умов, що виключають можливість одержання 

інформації, переданої каналами зв’язку, будь-якими третіми 

особами [549, c. 13].  

Вважаємо, що окреслена позиція викликає заперечення з таких 

міркувань: 

– по-перше, попри зазначені ознаки, властиві цьому виду таємниці, слід 

зауважити, що професійна таємниця – це, наприклад, медична таємниця, 

таємниця сповіді, таємниця усиновлення, таємниця нотаріальних дій і 

реєстрації актів цивільного стану, таємниця судового захисту й 

представництва тощо. Це таємниці, довірені представникам певних професій 

з метою здійснення (захисту) своїх прав і законних інтересів. Її зміст 

становить особиста таємниця, що довірена їхніми носіями особам певної 

професії: лікареві, священикові тощо. Тому ознакою, що відрізняє 

професійну таємницю від особистої, є наявність суб’єкта, який у звʼязку з 

виконанням посадових обов’язків має доступ до відповідних відомостей. 

Передусім це стосується таких видів комунікації, як, наприклад, телеграф або 

пейджинговий зв’язок. Телеграфіст (у першому випадку) або оператор (у 

другому) мимоволі стають носіями відомостей особистого характеру, адже 

передання повідомлення, з огляду на технічні особливості цих видів зв’язку, 

допускає ознайомлення з його змістом; 

– по-друге, кримінальний процесуальний закон дозволяє присутність 

співробітника пошти під час виїмки кореспонденції (частина 1 статті 262 

КПК України). У цьому випадку на них покладається прямий обов’язок 

збереження особистої інформації – поряд зі співробітниками слідчих чи 

оперативних органів (частина 5 статті 262 КПК України); 

– по-третє, у таємниці листування можна виокремити дві складові: 

таємницю змісту і таємницю власне факту поштового або телеграфного 

відправлення. Навіть якщо співробітникам пошти або телеграфу недоступний 



132 
 

зміст кореспонденції, факт її відправлення в кожному разі не є для них 

таємницею [533, c. 45]. 

Таким чином, таємниця кореспонденції та телефонних розмов – це не 

професійна таємниця чи таємниця зв’язку, а безумовно особиста таємниця, 

що підтверджують і положення Конституції України. 

З огляду на викладене, доходимо висновку, що особиста таємниця – це 

відомості про стан здоров’я, факти біографії особи, погляди, оцінки, 

переконання, таємниця творчості й спілкування, таємниця інтимних взаємин, 

таємниця житла, щоденників, особистих паперів. Ця таємниця є особистим 

надбанням і є обмеженою в доступі. Інформація про особисте життя 

громадян з обмеженим доступом може бути отримана зацікавленим органом 

лише у випадках, прямо передбачених законом, на законних підставах і з 

дотриманням гарантій її подальшого нерозголошення. До таких гарантій 

належать таємниця досудового розслідування (частина 2 статті 222 КПК 

України) і можливість проведення закритого судового засідання (частина 2 

статті 27 КПК України). 

Раніше ми зазначали, що не вся інформація про особисте життя 

становить таємницю і не вся особиста таємниця є таємницею особистого 

життя. Наприклад, не є таємницею відомості про місце проживання або 

сімейний стан. Ці відомості є відкритими в доступі. 

Водночас адвокатові повідомляють не лише відомості, що стосуються 

особистого життя підзахисного, а й відомості, що належать до обставин 

учиненого злочину. Тому в межах класифікації інформації за її доступністю в 

кримінальній процесуальній літературі використовують також інше поняття, 

що характеризує інформацію про особисте життя, – «персональні 

дані» [533, c. 41-50].  

Категорію «персональні дані» науковці пропонують визначити як 

відомості про факти, події та обставини особистого життя громадянина, його 

особисті й сімейні таємниці, що дозволяють ідентифікувати його особу, 

розголошення яких завдає громадянинові певної моральної чи матеріальної 
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шкоди. До таких даних належать домашня адреса й номер телефону особи, 

адреса електронної пошти тощо, а особистим життям насамперед слід 

вважати інтимні подробиці [419, c. 73]. 

Така пропозиція видається не цілком обґрунтованою, адже сфера 

особистого життя аж ніяк не вичерпується інтимними подробицями. Така 

підміна понять призводить до зниження гарантій правової захищеності особи 

від необґрунтованого втручання в особисте життя [533, c. 49]. 

Висновку про відкритий характер цих відомостей можна дійти на 

підставі аналізу статті  8 Конвенції, у якій зазначено: «Кожен має право на 

повагу до його приватного й сімейного життя, до житла і до таємниці 

кореспонденції» [171]. Повага до приватного життя – це не є його таємниця, а 

заборона втручатися в особисте і сімейне життя, вторгатися до житла. 

Окремою складовою відомостей, що становлять таємницю особистого і 

сімейного життя, є персональні дані про особу, які можуть підлягати 

автоматизованій обробці. З огляду на це, забезпечення захисту такої 

інформації потребує належного правового регулювання. Рада Європи 

1981 року затвердила Конвенцію про захист осіб у звʼязку з автоматизованою 

обробкою персональних даних (Україна ратифікувала Конвенцію та 

Додатковий протокол до неї 2010 року). Зазначена Конвенція гарантує 

дотримання прав людини під час збирання й обробки персональних даних; 

визначає ключові терміни, пов’язані з обробкою персональної інформації; 

закріплює основні принципи захисту даних; регулює транскордонні потоки 

персональних даних тощо [170]. Утім глобальний розвиток інформаційних 

технологій та постійне посилення міждержавного потоку персональних 

даних залишає актуальним питання правової регламентації автоматизованої 

обробки відомостей про особу. Визначним кроком у цьому напрямі стало 

прийняття Загального регламенту про захист даних (англ. General Data 

Protection Regulation, GDPR) [139].  

Загальний регламент про захист даних (Регламент) був ухвалений 

Європейським парламентом та Радою Європейського Союзу 27 квітня 



134 
 

2016 року, проте застосовувати його почали лише 25 травня 2018 року. 

Регламент встановлює норми щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з 

опрацюванням персональних даних і регулює питання вільного руху таких 

даних. Також Регламент закріплює перелік прав суб’єкта даних: право на 

прозорість обробки персональних даних; право на доступ до даних; право на 

виправлення та стирання («право бути забутим»); право на обмеження 

опрацювання; право на мобільність даних; право на заперечення [139]. 

Даючи офіційне тлумачення частин 1, 2 статті 32 Конституції України, 

КСУ зазначив, що інформація про особисте і сімейне життя особи 

(персональні дані про неї)  – це будь-які відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні 

переконання, стан здоров’я, матеріальне становище, адреса, дата і місце 

народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті 

майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема 

членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або 

відбуваються в побутовому, інтимному, товариському, професійному, 

діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно 

виконання повноважень особою, яка обіймає посаду, пов’язану зі 

здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така 

інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною та може 

бути поширена лише за їхньою згодою, крім випадків, визначених законом, і 

лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини [405].  

На наш погляд, практичний зміст такої класифікації – це встановлення 

єдиного правового режиму для відповідних груп відомостей. Очевидно, що 

підхід законодавця до захисту таких даних, як інформація про сімейний стан, 

вік або місце проживання, і таких, як, наприклад, зміст щоденників та 

особистого листування, неоднаковий і не повинен бути однаковим, зокрема й 

у сфері кримінального процесу. 
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Коректнішим вважаємо визначення, що міститься в статті 11 Закону 

України «Про інформацію»: «Інформація про фізичну особу (персональні 

дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована» [351, c. 650]. 

Інформація про особу, слушно зазначає А. В. Кардаш, ототожнюється з 

персональними даними. Крім цього, поняття інформації про особу та 

персональних даних стосуються саме фізичної особи [152, c. 87]. Таку думку 

поділяє О. О. Серебряник, яка зазначає, що фактично український 

законодавець використовує поняття «інформація про фізичну особу» і 

«персональні дані» як синоніми, тобто ототожнює інформацію про фізичну 

особу та її персональні дані [423, c. 79]. Тому особисту, як і сімейну, 

таємницю можна розглядати як складову персональних даних, що 

знаходиться під особливим захистом закону й належать до конфіденційної 

інформації.  

Водночас певна частина даних, що стосується особистого життя, не 

може бути отримана органами, що здійснюють кримінальне провадження, за 

жодних умов, оскільки охоронюваний законом інтерес особи є вищим за 

потребу встановлення достовірних даних. Такі дані є закритою інформацією 

та можуть бути позначені терміном «абсолютна таємниця». Таємність 

інформації, на думку Є. Скулиш та Д. Прокоф’євої, може мати абсолютний 

характер, виключаючи можливість ознайомлення з нею, або ж закон може 

передбачати випадки, коли доступ до неї надано чітко визначеному колу 

суб’єктів (правоохоронним та іншим спеціальним органам) [431, c. 37]. 

Таким чином, однозначно до видів таємниці належать: адвокатська таємниця, 

таємниця представництва (представника потерпілого цивільного позивача, 

цивільного відповідача), таємниця сповіді.  

Інформацію про особисте і сімейне життя громадян за ступенями її 

доступності органам слідства й суду можна розділити на три групи: закриті 

дані, дані з обмеженим доступом і дані, що не становлять таємниці. 
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Дані про особисте і сімейне життя, що не становлять таємниці, 

кримінальний процесуальний закон не визнає об’єктом охорони. Це 

відомості про місце проживання, сімейний стан, вік тощо. Інформацію з 

обмеженим доступом, що становлять лікарську таємницю, таємницю 

усиновлення, нотаріальну таємницю, таємницю листування, поштових й 

інших повідомлень, телефонних розмов, й інформацію, закриту в доступі, 

українське законодавство бере під охорону, встановлюючи специфічний 

правовий режим доступу.  

Отже, право на невтручання в особисте, як і сімейне, життя є складним 

правовим інститутом, що утворений з окремих прав індивіда, які можна 

об’єднати у дві групи, перша з яких пов’язана зі здійсненням охорони 

недоторканності власне особистого життя, а друга – його таємниці. 

Якщо конституційне положення щодо особистого життя людини було 

деталізоване галузевим законодавством, то проблема правової охорони 

сімейного життя залишалася поза увагою законодавця. Така ситуація 

пов’язана насамперед із тим, що окреслена проблема не мала цілісного 

теоретичного обґрунтування в межах науки сімейного права.  

Пропозиція щодо охорони сімейного життя закріпити конституційними 

положеннями є показником державного визнання цінності сім’ї та сімейного 

життя, усвідомлення їхнього впливу на суспільний розвиток і процес 

формування окремої особистості, а також того, що сімейне життя є основою 

матеріальної та духовної підтримки людини, сферою розвитку дітей. Ці 

проблеми протягом тривалого часу не мали визнання на державно-правовому 

рівні. У науці їх порушували лише в працях філософського та соціологічного 

спрямування.  

Законодавець 2001 року під час прийняття КК України включив до 

нього статтю 182 «Порушення недоторканності приватного життя». Однак 

аналіз статистики за цією статтею засвідчує її неефективність у контексті 

застосування в практичній діяльності. Для прикладу, згідно з відомостями з 

Єдиного звіту про кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури 
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України, обліковано кримінальних правопорушень за статтею 182 КК 

України 2015 року – 112, спрямовано до суду з обвинувальним актом лише 5, 

закрито – 89; 2016-го – 141, з обвинувальним актом – 4, закрито – 91; 2017-

го – 151, з обвинувальним актом – 1, закрито –100; 2018-го – 177, з 

обвинувальним актом – 1, закрито – 117; 2019-го – 210, з обвинувальним 

актом – 23, закрито – 132; 2020-го – всього: проступків і злочинів 289, 

закрито, з обвинувальним актом – 15, закрито –319 [128] (додаток Е). 

Водночас, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 

суди розглянули й ухвалили поодинокі вироки [127]. Тобто з 36 матеріалів 

кримінальних проваджень, упродовж 2015–2020 років спрямованих до суду з 

обвинувальним актом, в абсолютній більшості випадків було виявлено 

обставини, що перешкоджали суду ухвалювати вироки. На наш погляд, одна 

з головних причин полягає в тому, що цю кримінально-правову норму було 

вперше включено до КК України, тому постають складнощі в тлумаченні її 

змісту. Проаналізувавши національне законодавство та судову практику, 

можна дійти висновку, що не сформовано чіткого розуміння вимог або меж 

втручання в приватне життя особи, бракує системно-уніфікованого підходу 

до конкретних вимог такого втручання. Ці й інші обставини перешкоджають 

притягненню до відповідальності осіб, які вчинили зазначене кримінальне 

правопорушення. 

Охорона праві свобод людини як однієї з найвищих цінностей людської 

цивілізації як центральна ланка державного та правового життя є завданням 

глобального масштабу [505, c. 224-226]. Завдання, стверджують 

В. Т. Маляренко й О. А. Шаповалова, повинні бути універсальними, 

конкретними та виконуваними, позбавленими ідеологічних 

нашарувань [234, c. 11]. Отже, для того щоб це положення не перетворилося 

на декларацію, яка не має нічого спільного з дійсністю, необхідно 

запровадити дієвий правовий механізм його реалізації. 

Однак факт закріплення за людиною невідчужуваних прав і свобод 

став в Україні лише першим кроком на шляху їх реальної охорони. 
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Створення умов, що сприяють цьому процесу на належному державно-

правовому рівні, – завдання комплексне. Його реалізація задля визнання прав 

і свобод людини й громадянина є важливою і необхідною не лише 

безпосередньо для громадянина, який може реалізовувати та захищати їх у 

разі порушення, керуючись Конституцією України, а й для органів 

законодавчої влади, що забезпечують верховенство прав і свобод людини, і 

виконавчої влади в її правозастосовній діяльності. 

Потенціал сучасної конституційної системи охорони прав і свобод 

людини та громадянина в Україні істотно знижений незавершеністю процесу 

подолання сформованих століттями стереотипів, пов’язаних із 

декларативним характером і приниженням ролі людини, зневагою до її прав, 

свобод, гідності, браком ефективних механізмів забезпечення цих прав і 

свобод. Крім того, деякі нормативно-правові приписи не відповідають 

нормам моральності, ідеалам гуманізму й справедливості, принципам 

правової демократичної держави. Тож основна відповідальність за своєчасне 

й належне вирішення питань щодо створення політичних та правових 

інститутів, здатних забезпечити охорону прав і свобод особи, зокрема, права 

на невтручання в особисте і сімейне життя, є нагальною потребою 

вдосконалення правової системи України. 

Слід визнати, що робота правоохоронних органів України, попри їх 

численність і багатоступеневу систему, є недостатньо ефективною, а 

законодавство, що її регламентує, вирізняється недосконалістю. Рівень і 

характер злочинності засвідчує криміналізацію різних сфер діяльності 

держави, а правоохоронна система переживає гостру кризу недовіри з боку 

суспільства. Така ситуація негативно позначається на належній охороні прав 

і свобод людини та громадянина в Україні. Занепокоєння в цьому контексті 

викликає кримінальне провадження, де права та свободи його учасників 

обмежуються передусім як щодо осіб, стосовно яких здійснюють 

кримінальне переслідування (підозрюваних, обвинувачених), так й осіб, 

залучених до кримінального провадження в іншому статусі [505, c. 225]. 
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Адже здійснення досудового провадження невідворотно передбачає 

втручання у сферу особистого життя громадян, застосування до них заходів 

державного примусу й порушення недоторканності особи, обмеження її 

житлових та інших прав, тож у випадках зловживань є потенційно 

небезпечним із позицій законності й обґрунтованості дій державних органів і 

посадових осіб, які здійснюють кримінальну процесуальну 

діяльність [525, c. 674-675]. 

Наукові дослідження окресленої проблеми мають сприяти розв’язанню 

загальних та окремих теоретичних і прикладних проблем досягнення 

сучасного правозахисного призначення кримінального провадження, 

зокрема: 

– захисту прав і законних інтересів осіб, потерпілих від злочинів; 

– захисту особи від незаконної та необґрунтованої підозри, засудження, 

обмеження її прав і свобод [172, c. 139]. 

Для реального захисту прав і свобод людини наявність належно 

розробленої і водночас раціональної, внутрішньо узгодженої системи 

законодавства є необхідною, проте цього ще недостатньо. Закони в державі 

слід неухильно виконувати. Як гарант реальності дотримання прав особи 

щодо їх захисту держава повинна прагнути до створення умов соціально-

економічного, правового й організаційного характеру, які, поряд із 

формуванням системи законодавства, що забезпечує захист цих прав від 

будь-якого незаконного й необґрунтованого втручання, будуть забезпечувати 

високий рівень його реалізації [525, c. 676]. 

Надзвичайно важливими є необхідність досягнення балансу, 

гармонізація відносин особи, суспільства й держави; розуміння на 

державному рівні оптимального співвідношення влади та свободи як під час 

реалізації публічно значущих завдань із захисту основ конституційного ладу, 

забезпечення оборони й безпеки держави, так і в процесі виконання 

державою конституційних обов’язків щодо захисту прав та свобод людини й 

громадянина. Прогрес у цьому питанні залежить і від рівня підготовленості 
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осіб, що застосовують закон, розуміння поставлених перед ними завдань, 

точного слідування букві й духу закону. 

Аналізуючи поняття захисту й охорони прав людини, доцільно 

керуватися тими аспектами, які об’єднують захист і охорону прав людини, а 

саме: 

– спрямованістю їх функціонального призначення, оскільки захист й 

охорона орієнтовані на правове забезпечення прав і свобод людини; 

– змістом, який формують організаційно-правові засоби здійснення їх 

функціонального призначення. 

Охорона прав і свобод людини й громадянина становить комплекс 

заходів і рішень, що приймають спеціально уповноважені на те органи та 

посадові особи, спрямованих на недопущення їх порушення, постійний 

дієвий контроль за їх дотриманням і відновлення порушених прав до їх 

первинного стану, якщо це є можливим. 

Крім цього, охорона прав людини й громадянина охоплює сукупність 

організаційно-правових засобів забезпечення та захисту цих прав під час 

здійснення діяльності державних органів і посадових осіб і полягає у 

створенні сприятливих умов, за яких будь-який суб’єкт правовідносин 

отримує можливість безперешкодно реалізовувати свої законні права й 

сумлінно виконувати покладені обов’язки. Саме такий підхід дає змогу 

розглядати ці поняття як взаємозалежні елементи загальнішої категорії – 

правове забезпечення прав людини. 

Отже, правове забезпечення прав людини – це окремий важливий 

правовий інститут, сукупність правових норм, що регулюють відносини між 

відповідними суб’єктами і створюють умови для їх забезпечення та 

захисту [525, c. 677]. 

Ідея прав людини стала пріоритетною в більшості демократичних 

держав світу. Вивчення правових систем інших країн надає можливість 

ефективно використовувати їхній досвід, адже чимало проблем сучасного 

світу є спільними для різних держав [410, c. 34]. Із цього приводу слушно 
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зазначає Я. Закшевська, що ми маємо змогу порівнювати нашу ситуацію з 

різними країнами, а маючи ширші можливості для порівняння, отримуємо 

також значно ширші можливості для вибору [626, c. 49].  

У межах нашого дослідження доцільно порівняти конституції країн, що 

є прикладом демократичної держави, у яких відбувається трансформація 

державного устрою, і тих, правова система яких близька Україні. Слід 

зазначити, що інформаційне законодавство США не будемо розглядати 

умисно, оскільки його система законів щодо безпеки інформації є майже 

досконалою. 

Конституційне регулювання прав людини формується в кожній країні 

під впливом таких факторів, як історичні й державні традиції, рівень 

економічного розвитку, прийнята і прийнятна для суспільства концепція прав 

людини, рівень суспільної свідомості в політичній та правовій сферах. 

Зазначене зумовлює відмінності між окремими країнами як у змісті переліку 

прав людини, так і в методах їх регулювання та підборі механізмів їх 

захисту [410, c. 34].  

Більшість конституцій країн Європейського Союзу не містить 

спеціальних норм щодо невтручання в особисте і сімейне життя громадян. До 

таких держав належать Австрія, Велике Герцогство Люксембург, Ірландія, 

Італійська Республіка, Королівство Данія, Республіка Фінляндія, 

Федеративна Республіка Німеччина, Франція. Водночас у законодавстві цих 

країн передбачено низку засобів захисту особистого життя: недоторканність 

житла й таємницю листування, телефонних розмов, телеграфних та інших 

повідомлень. Зазначено переважно й підстави обмеження цих прав.  

Для прикладу, у статті 10 Основного закону Австрії встановлено, що 

таємниця листування не може бути порушеною. Вилучення кореспонденції, 

за винятком передбачених законом випадків арешту й обшуку, можуть 

проводити лише в умовах війни чи на підставі судового наказу відповідно до 

чинних законів [550]. Аналогічно Конституція Королівства Данії 1953 року 
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допускає обмеження зазначених прав лише на підставі судового 

наказу [175, c. 311]. 

У статтях 13–15 Конституції Італійської Республіки 1947 року 

передбачено, що недоторканність житла й таємниця листування можуть бути 

обмежені у випадках і в порядку, встановленому законом та відповідно до 

гарантій, встановлених для охорони особистої свободи [176, c. 21-22]. 

Відповідно до статті 13 Основного закону Федеративної Республіки 

Німеччини 1949 року, проведення обшуків можливе лише за 

розпорядженням судді, а у випадках, коли є небезпека зволікання, – також за 

розпорядженням інших, передбачених законом, органів в установленому 

законом порядку. Своєю чергою стаття 10 цього Закону передбачає, що 

таємниця листування, а також поштового, телеграфного й телефонного 

зв’язку є недоторканими. Обмеження можуть бути встановлені лише на 

підставі закону [280]. 

Тобто вбачається, що Конституція Німеччини прямо не передбачає 

право на невтручання в особисте і сімейне життя людини. Схоже 

формулювання містить і Конституція Італійської Республіки. 

Конституції Грецької Республіки, Королівства Бельгії, Королівства 

Іспанії, Королівства Швеції, Португальської Республіки, Швейцарської 

Конфедерації, поряд із правами на недоторканність житла й таємницю 

листування, поштових та інших повідомлень, містять спеціальні норми, 

присвячені захисту приватного життя, особистої і сімейної таємниці. Для 

прикладу, у Конституції Швеції 1974 року передбачено «святість приватного 

життя». З метою її охорони можливе обмеження свободи, вираження 

поглядів і свободи інформації. 1988 року Основний закон цієї країни було 

доповнено забороною вносити персональні дані в загальний реєстр без згоди 

громадянина. Якщо законом не передбачено інше, іноземець має також 

захист від особистого й домашнього обшуку, а також від втручання в інтимні 

відносини [181]. 



143 
 

Докладно регламентовано процедуру недоторканності приватного 

життя в статті 10 Конституції Королівства Нідерландів 1983 року. У статті 12 

Основного закону цієї держави закріплено норму про те, що особи, які 

хочуть проникнути до житлового приміщення на законних підставах, мають 

пред’явити документи, що засвідчують особу, і пояснити причини своєї 

вимоги. Особам, які мешкають у цьому приміщенні, надають письмовий 

звіт [178]. Натомість детальний порядок захисту права на невтручання в 

приватне життя під час збирання та поширення інформації встановлений 

спеціальним Актом парламенту. 

Стаття 18 Конституції Іспанії 1978 року також обмежує використання 

інформації з тим, щоб цілком охороняти честь, сімейне і особисте життя 

громадян і сприяти повному здійсненню їхніх прав [177]. Цікавою є 

регламентація аналізованого права в Конституції Португальської Республіки 

1976 року. Крім констатації права громадян на збереження таємниці в 

приватному й сімейному житті, у частині 8 статті 32 Основного закону цієї 

країни визначено неприпустимість використання в кримінальному процесі 

доказів, отриманих унаслідок незаконного втручання в приватне життя, 

порушення недоторканності житла, таємниці листування або повідомлень. 

Органам влади заборонено читати кореспонденцію та підслуховувати 

розмови, здійснені за допомогою електротехнічних засобів зв’язку, за 

винятком випадків, передбачених законом і пов’язаних із розслідуванням 

кримінальної справи [179].  

Стаття 13 Конституції Швейцарії гарантує кожній особі право на 

повагу до її особистого і сімейного життя, її житла, а також листування, 

поштового й телезв’язку. Кожна особа має право на захист від зловживання її 

особистими даними [180].  

Отже, конституції цих держав містять особливі розділи, у яких 

встановлено норми, що стосуються прав людини, проте використано різні 

терміни для позначення тих самих прав, або надають одному й тому самому 

терміну різні значення. Крім цього, у низці держав права людини 
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розглядають як абсолютно самостійні конституційні права, а в інших − 

виводять з інших прав, є їх частиною. Однак у всіх досліджуваних країнах 

переліки прав людини схожі, а відмінності не мають принципового значення. 

Певна схожість формулювань у конституціях різних країн 

безпосередньо пов’язана з тим, що з другої половини XX століття на їх 

внутрішньодержавне право стало впливати міжнародно-правове регулювання 

аналізованих правовідносин у сфері захисту прав і свобод людини. Зазначене 

виявилося в тому, що держави, підписуючи конкретний міжнародний 

договір, мають визначити його несуперечність національному законодавству 

або, за необхідності, зобов’язані узгодити своє внутрішнє законодавство з 

міжнародними стандартами. У цих випадках мають бути створені 

національні засоби правового захисту, ідентичні міжнародним [500, c. 180]. 

Усі зазначені конституції розглядають права людини як ті, які 

призначені для захисту особи від державної влади. Їх особливість полягає в 

тому, що вони гарантують кожному громадянину можливість діяти в певних 

межах і користуватися сферою приватного життя, у яку не може втручатися 

держава. Вони також створюють можливість правового захисту від 

втручання в особисте і сімейне життя, умови якого повинні бути обумовлені 

в Конституції. Завдання держави – створити умови й інститути, які 

забезпечать правові гарантії та захист особи. Усі повинні мати право 

самостійно вирішувати, в якому обсязі використовувати свої права. 

Конституційні принципи невтручання в особисте і сімейне життя 

загалом втілюються в кримінальному процесуальному законодавстві в 

конкретизованому, адаптованому до відповідних правовідносин вигляді. Тобто 

КПК України буквально відтворює основний зміст цього принципу й повинен 

регламентувати механізм, засоби та способи його реалізації, а також умови, 

підстави і сферу обмеження його дії. 

Перелічені конституційні права є нормами прямої дії, що стосуються 

переважно інформаційного аспекту права на невтручання в особисте і 
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сімейне життя, однак, попри це, потребують подальшої деталізації в 

галузевому законодавстві України. 

Необхідність такого кроку знову ж таки засвідчують результати аналізу 

правозастосовної практики, проведеного Конституційним Судом України, 

який зазначає, що законодавство України поки що не узгоджено з 

європейськими стандартами у галузі захисту персональних даних у зв’язку із 

прийняттям України до Ради Європи. Правовідносини, що виникають у цій 

сфері, зокрема й інформаційного спрямування, урегульовані відомчими 

нормативними актами колишнього СРСР [408]. 

 

 

2.2. Невтручання в приватне життя як галузева засада 

кримінального провадження України 

 

Закріплені в Конституції України громадянські права та свободи 

набувають важливого значення в кримінальному процесі. Держава в особі 

компетентних органів зобов’язана протистояти будь-яким виявам 

злочинності, використовуючи широку правочинність у застосуванні заходів 

примусової дії. З іншого ж боку, на громадян, залучених у кримінальні 

процесуальні правовідносини, цілком поширюються конституційні 

положення, що гарантують непорушність їхніх прав і свобод [258, c. 64]. 

Слушною є теза С. М. Стахівського про те, що в процесі збирання та 

перевірки доказів слідчому доводиться втручатися в делікатну сферу 

суспільних відносин, а саме – конституційно охоронюваних прав громадян на 

невтручання в особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції [449, c. 147]. 

Кожна галузь права регулює питання забезпечення права на 

невтручання в приватне життя людини відповідно до свого предмета й 

методу, проте жодна з галузевих норм не здатна захистити це право в 
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повному обсязі. Лише утворюючи цілісну міжгалузеву систему, ці норми 

створюють умови для повної та всебічної охорони недоторканності 

особистого життя [412, c. 7]. 

Чинний КПК України в статті 7 встановлює вичерпний перелік 

загальних засад кримінального провадження, де серед інших закріплена 

засада невтручання в приватне життя. Сутність загальних засад 

кримінального провадження визначається тим, стверджує О. Р. Балацька, що 

вони слугують основою для визначення змісту процесуальних прав, 

обов’язків, повноважень учасників кримінального провадження, а також 

порядку кримінальної процесуальної діяльності загалом, порядку вчинення 

та оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та 

звернення до виконання процесуальних рішень [14]. Таким чином, 

дотримання загальних засад, закріплених у статті 7 КПК України, має 

простежуватися на будь-якій стадії кримінального провадження, адже саме 

засади визначають його зміст і форму. 

Засади – це основні ідеї, відповідно до яких розвивається кримінальне 

провадження в Україні, це норми загального й керівного значення. 

Сукупність засад кримінального провадження, закріплених у главі 2 КПК 

України, утворює їх систему як цілісність, що може гарантувати досягнення 

кінцевої мети кримінального провадження. Конституційні основи мають 

визначальне значення для формування та розвитку системи засад 

кримінального провадження [512, c. 164]. 

Отже, перш ніж іменуватися принципами, засадами, правові ідеї 

повинні бути сприйняті законодавцем й дістати вираження в нормах права. У 

науці кримінального процесу, на думку О. І. Галагана та Д. П. Письменного, 

досі не розроблено єдиного загальноприйнятого визначення цього 

поняття [79, c. 168]. Його визначення, слушно зазначає О. П. Кучинська, 

залежить від контексту застосування та позиції певного автора [210, c. 37-38]. 

Ще однією ознакою, якою повинна володіти засада, є первинний 

характер. Principiorum nіn est ratio («для принципів немає причини») – їх 



147 
 

неможливо вивести з інших норм. Принципи навпаки охоплюють їх, 

слугують своєрідними орієнтирами як для законодавця, так і для всіх 

учасників процесу [562, c. 44]. 

На думку М. М. Михеєнка, до критеріїв визначення конкретного 

положення засади кримінального процесу слід віднести таку сукупність 

ознак: 1) це найзагальніші, вихідні положення, ідеї, які мають 

фундаментальне значення для кримінального процесу та які визначають його 

спрямованість, побудову загалом, форму і зміст стадій та інститутів; 2) засади 

відображають панівні в цій державі політичні та правові ідеї, які стосуються 

завдань, способу формування, здійснення правосуддя в кримінальних 

провадженнях; 3) вони мають бути закріплені в нормах права (окремих або 

кількох); 4) засади повинні діяти в усіх або кількох стадіях кримінального 

процесу й обов’язково на його центральній стадії – стадії судового розгляду; 

5) порушення якого-небудь принципу означає незаконність рішення у справі 

й обов’язкове його скасування [247, c. 29]. 

Цілком слушною видається позиція О. М. Дроздова щодо значимості 

засад кримінального процесуального права, як норм керівного й 

основоположного виду. Цей науковець визначає їх імперативний і 

обов’язковий характер щодо всіх стадій, проваджень та інститутів 

кримінального процесу. Разом з тим, на його думку, способи і межі дії 

принципів будуть обумовлені індивідуальними особливостями і 

властивостями конкретних стадій та проваджень [118, c. 157].  

Із цього приводу не цілком однозначною є позиція Л. В. Дроздової, яка 

вважає, що кримінальний процес рясніє лише винятками з принципів. Обшук 

порушує недоторканність житла, прослуховування телефонних розмов – 

особисте життя, виїмка поштово-телеграфної кореспонденції ставить під 

питання таємницю листування. Таким чином, не маючи механізму реалізації, 

принципи недоторканності житла, охорони особистого життя і таємниці 

листування не є такими. На її думку, недоторканність особистого життя є 

принципом кримінального права, тому що у випадку порушення режиму 
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особистого життя, конфіденційності листування або посягання на житло 

встановлена відповідальність [119, c. 95]. 

Засада невтручання в приватне життя безпосередньо закріплена в 

статті 15 КПК України. У цій статті визначене загальне правило щодо 

захисту й охорони приватного життя кожної особи під час здійснення 

кримінального провадження та є формою втілення статті 32 Конституції 

України в кримінальне процесуальне законодавство, що розглядає його не як 

суб’єктивне право, а як заборону (обов’язок інших осіб, держави) втручатися 

в особисте і сімейне життя людини, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. Кожному окремими нормами гарантована: 

недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, повага до гідності, особиста 

недоторканність [416, c. 28]. 

Конституційний принцип невтручання в особисте і сімейне життя в 

кримінальному провадженні визначає взаємини між державними органами, 

посадовими особами, які ведуть процес, і громадянами так, що перші 

зобовʼязані утримуватися від втручання у сферу розглянутих вище особистих 

прав й інтересів та оберігати їх від порушень з боку третіх осіб. Громадяни ж 

мають право вимагати від відповідних органів неухильного виконання 

зазначеного обов’язку; вони повинні бути наділені комплексом засобів 

впливу на посадових осіб, які забезпечують дотримання та захист особистих 

прав і свобод або відновлення таких у разі можливого порушення. 

У частині 2 статті 15 КПК України унормовано, що ніхто не може 

збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про 

приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом, а в частині 3 цієї процесуальної норми йдеться про те, що 

інформація про приватне життя особи, отримана в порядку, передбаченому 

цим Кодексом, не може бути використана інакше, як для виконання завдань 

кримінального провадження. Тобто в частині 2 статті 15 КПК України 

міститься перелік заборонених дій та процесів, пов’язаних із конфіденційною 
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інформацією (збирання, зберігання, використання та поширення), а також 

передбачено можливість настання винятків із цього правила. Передбачивши 

випадки обмеження права на втручання в приватне життя, законодавець у 

частинах 3 та 4 статті 15 КПК України встановив певні гарантії захисту 

отриманої інформації від її несанкціонованого розголошення. 

У частині 4 статті 15 КПК України визначено, що кожний, кому 

наданий доступ до інформації про приватне життя особи під час 

кримінального провадження, зобов’язаний запобігати розголошенню такої 

інформації. Це положення конкретизоване в статті 222 цього Кодексу, де 

йдеться про можливість розголошення відомостей досудового розслідування 

лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому 

вони визнають можливим, зокрема й тих, у яких є дані про приватне життя 

особи. Крім цього, у статті 254 КПК України визначено заходи щодо захисту 

інформації, отриманої під час проведення НСРД [529, c. 162]. 

Однак нагальною є потреба законодавчо закріпити положення, 

відповідно до якого відомості про особисте і сімейне життя особи, отримані 

на законних підставах і в порядку, передбаченому КПК України, можуть 

бути використані лише за умови, якщо вони спрямовані виключно для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню. 

Дослідження доказів, що розкривають обставини особистого і сімейного 

життя, за ініціативою суду чи за клопотанням зацікавлених осіб має 

відбуватися в закритому судовому засіданні. Унормоване в такий спосіб 

положення дасть змогу ефективно захистити особисте і сімейне життя осіб 

від небажаного розголосу та не спричинить шкоди інтересам суспільства, з 

низки причин зацікавленого у відкритому судовому розгляді матеріалів 

кримінального провадження. 

Встановлене правило забезпечене певними санкціями, зокрема, 

кримінально-правовими (стаття 182 КК України «Порушення 

недоторканності приватного життя»); цивільно-правовими (можливість 

подання позову про відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій органів 
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досудового розслідування або позову про відшкодування моральної шкоди за 

поширення недостовірної інформації чи інформації, що порочить честь, 

гідність, ділову репутацію) тощо [530, c. 204] (додаток И). Ідеться про те, що 

навіть коли відомості про особисте і сімейне життя особи отримано на 

законних підставах і в порядку, передбаченому КПК України, вони можуть 

бути використані за умови, що спрямовані на забезпечення виконання 

завдань конкретного кримінального провадження, які зазначені в статті 2 

КПК України. Відповідне положення розширеному тлумаченню не підлягає. 

Тому не може бути використано інформацію про особисте і сімейне життя 

особи, отриману під час досудового розслідування та судового провадження, 

в інших сферах суспільного життя. 

Розгляд засади невтручання в приватне життя та її співвідношення із 

завданнями кримінального провадження доцільно розпочати зі з’ясування 

співвідношення понять «охорона» і «захист», оскільки в статті 2 КПК 

України використано саме ці терміни. У юридичній літературі подеколи 

ототожнюють або взаємовиключають використання цих понять, а також 

охоплюють поняття «захист» змістом поняття «охорона» [213, c. 58-65]. На 

нашу думку, ці поняття не тотожні: охорона за змістом є ширшою. Вдало 

зауважив із приводу прав осіб М. І. Матузов, вказавши, що охороняють їх 

(права) постійно, а захищають лише тоді, коли порушують [240, c. 131]. 

Проте між цими поняттями немає непереборної перешкоди, вони 

співвідносяться між собою за низкою параметрів. Зокрема, відповідно до 

статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист 

особи, суспільства й держави від кримінальних правопорушень, охорона 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

2 червня 2016 року № 1402-VIII, кожному гарантується захист його прав, 

свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і 

справедливим судом, утвореним законом. У частині 3 статті 258 КПК 

України передбачено, що спілкуванням є передання інформації в будь-якій 
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формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів 

зв’язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація 

передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, за яких 

учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від 

втручання інших осіб. 

Охорона прав особи й таємниці її особистого і сімейного життя полягає 

в попередженні будь-якого можливого порушення, контролі за їх 

дотриманням і готовності реагувати на можливе порушення, а зрештою ‒ у 

підтримці стану безперешкодного здійснення цих прав. 

Отже, у вузькому значенні захист визначають як функцію, протилежну 

до функції обвинувачення. Натомість у широкому значенні (а цей аспект 

використовують саме в такому випадку) захист є діяльністю, яку здійснюють 

у разі посягання на права, їх обмеження та виникнення реальної загрози їх 

порушення. 

Результати аналізу законодавства засвідчують, що для захисту 

особистого і сімейного життя громадян закон використовує два правові 

поняття – «недоторканність» і «таємниця». Межа між цими поняттями 

умовна. Те, що є недоторканним, міститься в таємниці від органів держави, і 

навпаки: таємне є недоторканним. Наприклад, недоторканність житла можна 

розглядати як таємницю всього, що відбувається в ньому. З іншого боку, 

різні види таємниць (лікарська, адвокатська, листування тощо) є змістом 

права громадянина на недоторканність його приватного життя [293, c. 13-14]. 

Від того, наскільки гарантовано збереження цих таємниць, як глибоко і на 

яких підставах держава може проникати в їх зміст, безпосередньо залежить 

ступінь свободи особистості. 

На наш погляд, таємне в значенні особистого і сімейного має 

залишатися невідомим для органів держави, а збереження цього таємного 

забезпечують через невтручання в нього і його непорушення, крім випадків, 

чітко визначених у законі. 
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Важливою складовою забезпечення прав особи є їхнє відновлення, що 

інколи включає поняття захисту, проте не завжди може бути охоплене ним. 

Про відновлення порушених прав йдеться тоді, коли органи досудового 

розслідування та суд здійснюють заходи з відшкодування збитків особі, яка 

їх зазнала, наприклад, під час незаконного застосування до неї тримання під 

вартою як запобіжного заходу або відшкодування потерпілому шкоди, 

заподіяної кримінальним правопорушенням. Відновлення прав є формою 

забезпечення не лише процесуальних, а й матеріальних, зокрема основних, 

прав особи – на свободу й особисту недоторканність, таємницю особистого 

життя, майнових прав тощо [508, c. 74]. 

З огляду на концепцію прав людини й методологічні позиції, 

розроблені останніми роками в науці кримінального процесуального права, 

під час розслідування кримінальних правопорушень запропоновано 

визначити такі концептуальні положення: 

– особа, її права і свободи є вищою цінністю; 

– обмеження прав особи допускається законодавцем у мінімальних 

межах, визначених виключно необхідністю забезпечити права та свободи 

інших людей, інтереси суспільства; 

– можливості обмеження прав особи в правозастосовній практиці під 

час розслідування кримінальних правопорушень жорстко регламентовані й 

поставлені під суворий контроль, зокрема судовий; 

– необхідні ефективні механізми (засоби, умови) забезпечення прав 

особи, а саме їх охорони, захисту й відновлення [508, c. 74]. 

Про значущість засад, зокрема засади невтручання в приватне життя, 

для кримінального провадження свідчать і дані проведеного нами 

анкетування 309 слідчих і 114 адвокатів. У діяльності майже кожного з них 

були випадки порушення певних прав і свобод людини й громадянина. 

Зокрема, порушення права на недоторканність особи траплялися в діяльності 

19,2 % слідчих і 36,4 % адвокатів; порушення права на недоторканність 

житла – 23 % слідчих і 31,8 % адвокатів; порушення права на захист – 61,5 % 
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слідчих і 68,1 % адвокатів. Крім цього, порушення права на таємницю 

спілкування траплялося в практиці 15,3 % слідчих, а порушення інших прав і 

свобод констатують 42,3 % слідчих і 4,5 % адвокатів (додатки А, Б). Проте, 

якщо керуватися окресленими особливостями невтручання в особисте і 

сімейне життя в кримінальному провадженні, можна дійти висновку, що 

відновні правовідносини в цій сфері можливі лише в обмеженому обсязі. Для 

прикладу, під час проведення обшуку відбувалися дії, наслідком яких стало 

розголошення обставин особистого та/або сімейного життя обшуканого й 

інших осіб, які проживали або тимчасово перебували в цьому приміщенні. У 

кращому випадку такий протокол обшуку визнають недопустимим доказом, 

проте відновити права осіб, які зазнали такого втручання, фактично 

неможливо з огляду на те, що такий розголос відбувся. Тож неабияке 

значення для забезпечення засади невтручання в особисте і сімейне життя 

має жорстке обмеження підстав і процедури проведення будь-яких 

процесуальних дій, ухвалення будь-яких процесуальних рішень, які можуть 

спричинити порушення цього права, охоронюваного Конституцією 

України [508, c. 74-75]. 

Таким чином, захистом від втручання в особисте і сімейне життя слід 

визначити систему процесуальних гарантій недоторканності особи, членів її 

сім’ї, їхнього оточення від свавільного втручання державних органів і будь-

яких третіх осіб, у їхній спосіб життя, життя сім’ї та нерозголошення 

відомостей, які стали їм відомі під час кримінального провадження. 

Право на особисте і сімейне життя у сфері кримінального провадження 

обмежують найчастіше тоді, коли з метою розслідування кримінальних 

правопорушень можуть бути застосовані різноманітні передбачені КПК 

України заходи процесуального примусу. Ці заходи не мають абсолютного 

характеру, забезпечені чітко визначеною цим Кодексом правовою 

процедурою. Для прикладу, потерпілий, підозрюваний без жодних 

негативних наслідків для себе  мають право відмовитися від дачі показань. 

Аналогічно свідок, відповідно до частини 1 статті 63 Конституції України, не 
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несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [75, c. 52]. 

Отже, компонентами права на невтручання в особисте і сімейне життя, 

на наш погляд, є: 

1) право на свободу поведінки (зокрема бути вільним від будь-якого 

незаконного контролю); 

2) право на особисту і сімейну таємницю (неможливість розголошення 

відомостей особистого і сімейного життя); 

3) право на таємницю кореспонденції (таємниця листування, 

телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень); 

4) право на захист особистості (захист свого імені; захист своєї честі, 

гідності й ділової репутації; захист національної приналежності; захист права 

на користування рідною мовою та вільний вибір мови спілкування, 

виховання, навчання і творчості); 

5) право на захист житла (недоторканність житла); 

6) право на професійну таємницю (адвокатська, лікарська, релігійна 

тощо); 

7) право на таємницю банківських вкладів і рахунків; 

8) право на таємницю усиновлення; 

9) право на недоторканність особистої документації; 

10) право відмовитися від дачі показань проти самого себе, членів сім’ї 

та близьких родичів; 

11) можливість ознайомитися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, установах й організаціях з відомостями про себе; 

12) право спростовувати недостовірну інформацію про себе та членів 

своєї сім’ї за допомогою судового захисту; 

13) заборона збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди; 

14) право на закритий розгляд справи. 



155 
 

З огляду на зазначене, особисте і сімейне життя – особлива сфера 

відносин, що не підлягає зовнішньому контролю та лежить за межами права. 

Проте саме право покликане гарантувати невтручання в особисте і сімейне 

життя. 

Спробуємо розглянути співвідношення засад кримінального 

провадження та конституційного права особи на невтручання в особисте і 

сімейне життя, а також з іншими конституційними принципами. 

Ми поділяємо думку А. В. Самодіна про те, що принципи не можна 

розглядати відокремлено [416, c. 54]. Одні принципи, стверджує 

І. Л. Безпалько, сприяють здійсненню інших, але це не означає, що існують 

принципи, які є лише окремими процесуальними гарантіями [30, c. 53]. 

Прикладом взаємозв’язку принципів кримінального процесу може бути 

також і твердження О. А. Осауленка, який, досліджуючи реалізацію 

принципу презумпції невинуватості в досудових стадіях кримінального 

процесу, визначає його як сукупність взаємопов’язаних функціональних 

виявів, що визначають правовий статус особи, яку притягують до юридичної 

відповідальності, і реалізація яких гарантована правовими положеннями, що 

забезпечують законне та гуманне ставлення до такої особи [279, c. 11]. 

Отже, гідність особи охороняється державою (стаття 11 КПК 

України). Охорона таємниці приватного життя тісно й нерозривно пов’язана 

із засадою поваги до людської гідності. Під час здійснення кримінального 

провадження заборонено піддавати особу катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 

покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, 

утримувати особу в принизливих умовах, примушувати до дій, що 

принижують її гідність. Честь і гідність особи є найважливішими елементами 

її соціального статусу. В етичному аспекті честь людини розглядають як її 

добре ім’я, незаплямовану репутацію; гідність – це сукупність високих 

моральних рис особи, а також повага до цих рис у собі самому. Оскільки 

завданням кримінального провадження є охорона прав, свобод і законних 
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інтересів учасників кримінального провадження, уповноважені посадові 

особи під час розслідування кримінальних правопорушень зобов’язані 

поважати честь і гідність осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні, не допускати дій інших учасників, які принижують честь, 

гідність особи або які створюють небезпеку її життю чи здоров’ю.  

У кримінальному процесі зазначене право належить усім його 

учасникам: громадянину, викликаному на допит, підданому огляду, судово-

медичній, судово-психіатричній експертизі, який бере участь у слідчому 

експерименті, затриманому й підданому особистому обшуку тощо. Під час 

проведення цих дій неприпустимими є насильство над учасниками процесу, 

приниження їх честі, образа людської гідності. Заборонено проведення СРД, 

під час яких осіб, що беруть у них участь, ставлять у принизливе становище. 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність особи є 

конституційним принципом і засадою кримінального провадження, яке тісно 

повʼязане з невтручанням у приватне життя. Право на свободу означає 

відповідну міру можливої та юридично дозволеної поведінки. Отже, як і 

будь-яке інше суб’єктивне право, це право може бути обмеженим. Підстави 

для такого обмеження може встановлювати лише закон у передбаченому 

порядку. Право на свободу тісно пов’язане з правом на особисту 

недоторканність, однак до нього не зводиться. Посягання на особисту 

недоторканність можуть бути найрізноманітнішими – від порушень фізичної 

(тілесної) недоторканності (обшук, побої) і до порушень моральної, 

психічної, інформаційної недоторканності. Одним з аспектів інформаційної 

недоторканності винесено в Конституції України й КПК України за межі 

права на свободу та особисту недоторканність. Ідеться про заборону 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про приватне життя особи без її згоди, відповідно до статті 32 Конституції 

України й статті 15 КПК України [511, c. 428].  

Право кожного на свободу й особисту недоторканність особи 

передбачене в частині 1 статті 29 Конституції України. Згідно із цією 
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нормою, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше, як за вмотивованим рішенням суду й лише на підставах і порядку, 

встановлених законом. Тут закріплене вузьке значення особистої 

недоторканності людини – як недоторканність насамперед тілесна (фізична). 

Процедура тримання під вартою, домашнього арешту як запобіжного 

заходу, поміщення особи до медичної установи для проведення судово-

психіатричної або іншої експертизи чітко визначені законом. Зокрема, такі 

заходи процесуального примусу, як затримання та арешт, зазіхають на 

недоторканність приватного життя не безпосередньо, а внаслідок того, що 

факт їх застосування, стаючи надбанням гласності, позначається на честі й 

доброму імені людини. Тому законодавчі гарантії свободи й особистої 

недоторканності особи в кримінальному провадженні одночасно слід 

розглядати і як гарантії права особи на захист її честі й гідності. 

Недоторканність житла чи іншого володіння особи – також 

конституційне право людини й громадянина, а підстава його охорони у сфері 

кримінального провадження (стаття 13 КПК України) – це найважливіший 

елемент невтручання в приватне життя. Детальніше розглянемо це 

положення в третьому розділі. 

Таємниця спілкування (листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції) також пов’язана з невтручанням у приватне життя: це 

найважливіше конституційне право людини й громадянина, складова його 

приватного життя. Недоторканність цього права гарантована статтею 31 

Конституції України. Інформація про листування, телефонні переговори, 

поштові, телеграфні й інші повідомлення, а також власні відправлення 

можуть видавати лише відправникам й адресатам. Накладення арешту на 

кореспонденцію, їх огляд і виїмка допускаються лише в порядку, 

передбаченому статтями 261, 262 КПК України на підставі судового рішення. 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини тісно 

пов’язана з невтручанням у приватне життя в кримінальному провадженні. 

Система положень, що є змістом презумпції невинуватості, закріплена в 
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статті 62 Конституції України. Відсутність в обвинуваченого (підсудного) 

обов’язку доводити свою невинуватість визначає таку побудову 

кримінального провадження, за якої особа не може бути примушена до дачі 

показань, формування доказів і виконання інших активних дій, спрямованих 

на спростування висновків осіб, які здійснюють кримінальне переслідування. 

Забезпечення підозрюваному й обвинуваченому права на захист як 

конституційна засада кримінального провадження нерозривно пов’язане з 

невтручанням у приватне життя в кримінальному провадженні. Право особи 

на захист закріплене в частинах 1, 2 статті 59, частині 2 статті 63, пункті 6 

частини 3 статті 129 Конституції України. Кожному гарантовано право 

користуватися послугами захисника. Службові особи, які здійснюють 

кримінальне провадження, роз’яснюють підозрюваному, обвинуваченому 

їхнє право на захист одночасно зі встановленням щодо цих осіб їхнього 

процесуального статусу. Факт такого роз’яснення фіксують у спеціально 

складеному протоколі. Участь захисника не обмежує власні права особи на 

захисту від підозри. Підозрюваний, обвинувачений в разі незгоди з позицією 

захисника має право його змінити. Прокурор, слідчий під час виконання 

своїх повноважень зобов’язані створювати необхідні умови для повної 

реалізації права особи на захист. Особі надано можливість вільного вибору 

захисника. Відмова в задоволенні клопотання особи про допуск до участі в 

кримінальному провадженні вибраного нею адвоката є порушенням 

конституційних прав громадянина. Відмова від захисника має бути лише 

добровільною. Усі дії із захисту особи здійснюють у межах чинного 

законодавства України. Під час порушення вимог закону захисник може бути 

притягнений до юридичної відповідальності. У статті 52 КПК України 

перелічено випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному 

провадженні. За необхідності послуги захисника оплачують за рахунок 

держави. 

Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності як засада кримінального провадження має неабияке значення 
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для реалізації всіх зазначених засад. Свобода оскарження будь-яких дій 

(бездіяльності) посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування, з 

одного боку, дає змогу учасникам кримінального провадження цілком 

реалізувати свої процесуальні права й забезпечити захист власних інтересів, а 

з іншого – сприяє виявленню та усуненню порушень і помилок, допущених 

під час кримінального провадження. Закон передбачає два основні способи 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності державних органів і 

посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження: до прокурора чи 

до слідчого судді. Право вибору способу оскарження належить особі, права 

якої порушено. 

З огляду на викладене, слід зазначити, що всі засади кримінального 

провадження тісно пов’язані, впливають на невтручання в особисте і сімейне 

життя особи, одночасно є єдиною системою, спрямованою на досягнення 

однієї загальної мети – реалізацію завдань кримінального провадження, які 

сформульовано в статті 2 КПК України. Саме в контексті досягнення їх слід 

оцінювати ефективність кожної із засад, взаємозв’язок між ними, їх значення 

для невтручання в приватне життя під час розслідування кримінальних 

правопорушень [508, c. 81].  

У чинному КПК України наявні норми, спрямовані на охорону права 

на невтручання в приватне життя громадян під час здійснення кримінального 

провадження. До них, наприклад, можна віднести статтю 293 КПК України, 

що обмежує право цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 

представників на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Ці 

особи ознайомлюються з ними лише в тій частині, що належить до 

цивільного позову. Проте вважаємо, що проблема захисту таємниці 

приватного життя громадян у кримінальному провадженні ще не має 

остаточного розв’язання [508, c. 81]. Зокрема, у частині 2 статті 222 КПК 

України зазначено про попередження осіб, яким стали відомі відомості 

досудового розслідування, щодо обов’язку не розголошувати такі відомості 

без дозволу слідчого, прокурора. Водночас у цій процесуальній нормі не 
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визначено форму такого попередження. На наш погляд, усне попередження з 

високим ступенем вірогідності може привести до непритягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, винуватих у незаконному розголошенні 

відомостей досудового розслідування, з огляду на значну складність 

доказування цих фактів. Натомість письмове зобов’язання та власноручний 

підпис особи є суттєвою гарантією дотримання нею цієї вимоги КПК 

України. Найбільшу небезпеку становить розголошення відомостей, що 

належать до приватного життя учасників кримінального провадження та 

інших осіб, що можуть стати відомі особам, під час відкриття матеріалів 

кримінального провадження.  У процесі ознайомлення із цими матеріалами 

сторони мають можливість робити їх копії, серед яких можуть бути 

відомості, що належать до приватного життя інших учасників. Водночас 

обов’язок не розголошувати такі відомості без дозволу слідчого, прокурора в 

статті 290 КПК України наразі не передбачено, що є, на наш погляд, 

суттєвим недоліком унормування цього питання. З огляду на зазначене, 

пропонуємо доповнити частину 9 статті 290 КПК України після слів 

«…таких матеріалів» словами «…, а також надати письмове зобов’язання 

про неприпустимість розголошення відомостей щодо приватного життя 

учасників кримінального провадження та інших осіб». 

Отже, право на особисте і сімейне життя як юридична категорія має 

низку складових. Передусім ідеться про надання громадянину права 

перебувати поза службою в стані певної відособленості від держави, 

суспільства, колективу. Невтручання в приватне життя особи як загальна 

засада кримінального провадження можна розглядати у вузькому та 

широкому значеннях. Під час застосування вузького підходу зміст цієї засади 

зводиться до тлумачення положень статті 15 КПК України, де її 

безпосередньо закріплено. Натомість широкий підхід до тлумачення засади 

невтручання в приватне життя висвітлює її зміст у контексті суміжних 

принципів кримінального провадження. У зв’язку з тим, що поняття 

«невтручання в приватне життя» є порівняно новим для вітчизняного 
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законодавства України, постає необхідність вивчення іноземного досвіду 

правового регулювання цієї засади кримінального провадження. 

Процеси державотворення, що відбуваються в сучасній Україні, 

потребують проведення комплексної правової реформи, яка серед виконання 

інших численних завдань передбачає й узгодження національного 

законодавства з нормами міжнародного права [244, c. 129]. Гармонізація 

кримінального процесуального законодавства держав континентальної 

Європи впродовж останніх десятиліть й узгодження його з європейськими 

стандартами на підставі положень створеного в межах Ради Європи та ЄС 

загальноєвропейського кримінального процесуального законодавства є 

об’єктивно необхідними для захисту прав людини під час розслідування 

кримінальних правопорушень.  

Питання невтручання в особисте і сімейне життя за кримінальним 

процесуальним законодавством України та інших країн є недостатньо 

дослідженими, їх не систематизовано. Водночас здійснення порівняльно-

правових досліджень дає змогу вийти за межі національної правової системи, 

проаналізувати з інших позицій низку традиційних проблем юридичної науки 

та практики, розширити межі юридичних пошуків, здійснити обмін правовою 

інформацією, науковими ідеями, ураховувати як позитивний, так і 

негативний іноземний юридичний досвід у різних сферах – науковій, 

освітянській та практичній [474, c. 21]. 

Слід зазначити, що принцип невтручання в особисте і сімейне життя не 

закріплений не лише в конституціях низки європейських держав, а й у їх 

кримінально-процесуальному законодавстві, зокрема це стосується ФРН, 

Італійської Республіки, Королівства Іспанії, Австрії, Франції. 

Визначаючи держави для проведення компаративістського 

дослідження кримінального процесуального законодавства ЄС щодо 

невтручання в приватне життя, ми вирішили відійти від традиційних підходів 

і застосувати класифікацію, яку вперше запропонувала 

С. Я. Лихова [482, c. 255-256], що є найактуальнішою, оптимально відповідає 
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вимогам сучасного стану компаративного дослідження. Хоча Україна є 

державою, право якої умовно можна віднести до романо-германської 

правової сім’ї, важливе значення має не стільки романо-германська традиція, 

скільки правові акти тих міжнародних організацій, учасницею яких є або 

прагне бути Україна (Рада Європи, СНД, Світова Організація Торгівлі, 

НАТО, ЄС та інші) [218, c. 40]. Саме така методика дасть змогу, по-перше, 

проаналізувати особливості законодавства окремих держав–учасниць ЄС; по-

друге, встановити відповідність національного законодавства європейським 

нормам і стандартам; по-третє, дійти висновків щодо можливості й 

необхідності реформування вітчизняного законодавства з метою його 

адаптації до законодавства країн ЄС в умовах глобалізації та євроінтеграції. 

Тож дослідження законодавства цих країн сприятиме визначенню змісту й 

сутності правових традицій, які прагне гармонізувати Україна. 

Для прикладу, у КПК ФРН система принципів кримінального 

провадження взагалі не визначена [486]. Як наслідок – у науці не сформовано 

єдиного підходу до цього питання [103, c. 388]. Зокрема, А. В. Молдован 

уточнює, що з усіх принципів у КПК ФРН безпосередньо закріплено лише 

принципи офіційності (частина 1 § 152), обвинувачення (§ 151, 155, 264), 

законності (частина 2 § 152), обов’язку дослідження всіх обставин 

кримінальної справи (частина 2 § 155, 244) [253, c. 38-39]. Натомість 

М. Г. Стойко стверджує, що фундаментальними принципами німецького 

кримінального процесу є: принцип обвинувачення, офіційності, обов’язок 

кримінального переслідування, розслідування, усності, безпосередності, 

гласності, вільної оцінки доказів і «швидкого» суду [454, c. 138]. Водночас, 

на думку Уве Хелльмана, яку аналізують П. Головненков і Н. Спиця, 

принципами кримінального процесу ФРН є: 

1) законність; 

2) монополія держави на кримінальне переслідування; 

3) офіційне розслідування; 

4) усність і публічність; 
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5) вільна оцінка доказів; 

6) недоторканність людської гідності; 

7) гарантії, передбачені статтею 6 Конвенції [84, c. 38-39]. 

Отже, німецький законодавець не окреслює перелік засад кримінальної 

процесуальної діяльності. Водночас у КПК України 2012 року 

основоположні засади кримінального провадження визначено в окремому 

розділі із застереженням, що зміст і форма кримінального провадження 

мають відповідати його загальним засадам. 

У КПК Франції в процесі розслідування злочину потерпілий має право 

на отримання інформації від судді (стаття 175-3 КПК Франції). Водночас з 

метою збереження конфіденційності розслідування зміст інформації 

лишається на розсуд судді. Кримінально-процесуальний закон забороняє без 

згоди потерпілого розголошувати особисту інформацію про особу [600].  

Кримінальний процес Королівства Іспанії вирізняється тим, що його 

принципи не виписані в Кримінально-процесуального закону Іспанії, вони 

мають підставою Конституцію, окремі норми Кримінально-процесуального 

закону Іспанії, Кримінального закону й доктрини кримінального 

процесу [498].  

Засада невтручання в приватне життя диференційовано відображена в 

низці норм КПК держав пострадянського простору. Для прикладу, у 

частині 1 статті 15 КПК Республіки Молдови визначено, що будь-яка особа 

користується правом недоторканності приватного життя, таємниці інтимного 

й сімейного життя, захисту честі та гідності особистості. Під час 

кримінального судочинства ніхто не має права самоправно й незаконно 

втручатися в інтимне життя людини. 

Під час процесуальних дій, зазначено в частині 2 цього Кодексу, не 

мають збирати без потреби відомості про приватне й інтимне життя особи, 

які особа вважає конфіденційними. Учасники процесуальних дій на вимогу 

органу кримінального переслідування та судової інстанції беруть на себе 

письмове зобов’язання про нерозголошення таких даних [493].  
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У частині 1 статті 13 КПК Республіки Білорусі передбачено охорону 

особистого життя в такій редакції: Кожен має право на захист від 

незаконного втручання в його особисте життя, зокрема від посягання на 

таємницю його кореспонденції, телефонних та інших повідомлень. Ніхто не 

може під час провадження за матеріалами в кримінальній справі бути 

позбавлений зазначеного права або обмежений у ньому інакше, як із підстав і 

в порядку, встановлених цим Кодексом [491]. Аналогічно здійснюється 

охорона прав і свобод громадян під час кримінального провадження за КПК 

Республіки Узбекистан. У частині четвертій статті 18 цього Кодексу 

визначено, що особисте життя громадян, недоторканність їхнього житла, 

таємницю листування, телеграфних повідомлень і телефонних переговорів 

охороняє закон [494].  

У статті 7 КПК Грузії передбачено, що в процесі розслідування сторона 

не має права самовільно й незаконно втручатися в особисте життя іншої 

особи. Недоторканність приватної власності або іншого володіння та 

приватної комунікації, здійснюваної будь-яким способом, гарантована 

законом. Особа, яка провадить процесуальні дії, не має розголошувати 

відомості про особисте життя, а також відомості особистого характеру, 

збереження яких у таємниці є необхідним [487]  

Відповідно до статті 11
1
 Кримінально-процесуального закону Латвії, 

особам гарантовано, що особисте життя, таємницю листування, телефонних 

переговорів і телеграфних повідомлень охороняє закон [488] .  

У частині 1 статті 16 КПК Азербайджанської Республіки принцип 

невтручання в особисте і сімейне життя закріплений у формі припису про те, 

що під час кримінального переслідування не може бути обмежене право на 

таємницю приватного (особистого і сімейного) життя, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом, а в статті 199 – деталізовано виключно 

механізм охорони особистої та сімейної таємниці [485].  

Аналізуючи главу 2 КПК РФ, присвячену принципам кримінального 

судочинства, ми не знаходимо досліджуваного нами положення серед 
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принципів кримінального судочинства, а лише окремі його процесуальні 

гарантії, зокрема в статтях 9 «Повага до честі та гідності особи», 11 

«Охорона прав і свобод людини та громадянина у кримінальному 

судочинстві», 12 «Недоторканність житла» та ін. [495, c 12-18]. Зважаючи на 

це, окремі російські вчені обґрунтовано пропонують доповнити КПК РФ 

принципом недоторканності приватного життя особи [87, c. 12]. 

Здійснений аналіз норм законодавства різних країн допомагає виявити 

прогалини в національному законодавстві щодо проблем врегулювання 

невтручання в приватне й сімейне життя, усунути їх шляхом внесення змін і 

доповнень у Конституцію України, КПК та закони України з метою 

вдосконалення процесуальних аспектів, що гарантують невтручання в 

приватне життя громадян, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Саме під час порівняльно-правового аналізу є реальна можливість визначити 

найкращі прогресивні досягнення іноземної кримінально-процесуальної 

науки з метою імплементації їх у законодавство України [499, c. 385]. 

Отже, у КПК України передбачено можливість обмеження прав і 

свобод осіб, зокрема, під час втручання в особисте і сімейне життя, проте 

конкретного опису змісту обмежувальних заходів немає. На наш погляд, він 

повинен містити: 

– чітку регламентацію випадків обмеження прав і свобод; 

– підстави й умови такого обмеження; 

– перелік державних органів і посадових осіб, уповноважених на їх 

застосування; 

– відповідальність за необґрунтоване обмеження прав і свобод людини. 

У галузевому законодавстві простежуються різні підходи до 

визначення кола учасників, які згідно із законом можуть отримати доступ до 

відповідної інформації. Зауважимо, що кримінальний процесуальний закон 

не передбачає підстав одержання певними учасниками кримінального 

провадження даних про особисте життя від громадянина – власника цієї 

інформації. Для отримання таких відомостей необхідна письмова вимога 
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органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, суду. До 

загальних підстав отримання відомостей про життя, що становлять особисту 

й сімейну таємницю, належить група формальних підстав, серед яких:  

а) наявність матеріалів провадження;  

б) обґрунтована вимога уповноваженої особи з посиланнями на норми 

законодавства України, складена відповідно до правової процедури. 

Процесуальні вимоги до поведінки учасників кримінального провадження, на 

наш погляд, охоплюють: 

а) вимоги, що пред’являють до процесуальної поведінки осіб, які 

здійснюють кримінальне провадження (частина 2 статті 9, частини 1, 2 

статті 11, стаття 92 КПК України); 

б) пряму заборону певної діяльності – заборону насильства, погроз 

(частина 2 статті 11 КПК України); заборону катувань (стаття 3 Конвенції); 

в) примус у межах кримінального процесуального закону (стаття 140, 

частина 3 статті 143 КПК України); 

г) процесуальні санкції, що є правозабезпечувальними засобами 

реалізації приписів норм права тощо. Окреслені механізми та проблеми їх 

реалізації необхідно розглянути щодо процесуального змісту низки засад, які 

є найбільш значущими для забезпечення дотримання процесуальних прав 

підозрюваного, обвинуваченого. 

У зв’язку із цим актуальними для науки питаннями є розроблення: 

– по-перше, потреби встановлення в КПК України оптимальних меж 

втручання державних та інших органів й осіб у приватне життя громадян; 

– по-друге, процедури застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та оптимального порядку проведення СРД, 

НСРД та інших процесуальних дій, що обмежують права підозрюваного, 

обвинуваченого й інших осіб; 

– по-третє, розроблення рекомендацій щодо процесуальних й етичних 

засад їх проведення з метою найефективнішого забезпечення прав людини в 

кримінальному провадженні. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо в назві статті 15 КПК України 

термін «приватне» замінити на словосполучення «особисте і сімейне». У 

частині 1 словосполучення «приватне (особисте і сімейне) життя» замінити 

словосполученням «особисте і сімейне життя». 

 Частину 2 викласти в такій редакції: 

«Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати 

інформацію про особисте і сімейне життя особи без її згоди, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом». 

Доповнити частину 2 другим абзацом такого змісту: 

«Отримання відомостей, що становлять особисту і сімейну 

таємницю, здійснюється на підставі обґрунтованої вимоги сторін 

кримінального провадження на отримання такої інформації, що повинна: 

1) бути викладена на офіційному бланку державного органу, що 

здійснює досудове розслідування; 

2) бути надана за підписом службової особи, уповноваженої на 

витребування цієї інформації; 

3) містити передбачені цим Кодексом підстави для отримання цієї 

інформації; 

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких 

уповноважена службова особа має право на отримання такої інформації». 

Частину 3 викласти в такій редакції: 

«Інформація про особисте і сімейне життя особи, отримана в 

порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути використана інакше, як 

для виконання завдань кримінального провадження на всіх його стадіях». 

Доповнити частину 3 другим реченням такого змісту: 

«Порушення цієї засади тягне за собою відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством». 

У пункті 8 частини 1 статті 7 КПК України невтручання в приватне 

життя визначено як засаду кримінального провадження, а врахування 

висловлених до частин 1–4 статті 15 КПК України пропозицій передбачає 
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його нову редакцію такого змісту: «8) невтручання в особисте і сімейне 

життя». 

Отже, особисте і сімейне життя – особлива сфера відносин, що не 

підлягає зовнішньому контролю та знаходиться за межами права. Проте саме 

право має гарантувати невтручання в особисте і сімейне життя. Актуальним 

це положення стає під час здійснення кримінального провадження, коли 

занадто високим є ризик порушення прав і законних інтересів його 

учасників. Обмеження цих прав можливе лише в порядку, передбаченому 

законодавством, і виключно для досягнення завдань кримінального 

провадження з метою захисту держави, суспільства й окремих громадян від 

злочинних посягань. 

 

 

2.3. Характеристика стандартів та норм міжнародного права щодо 

охорони особистого і сімейного життя під час кримінального 

провадження 

 

На світовій арені утвердилася позиція, згідно з якою дотримання прав 

людини не є внутрішньою справою окремої держави. Саме права людини є як 

основним критерієм легітимності держави [516, c. 62]. Для правової держави 

охорона й захист прав людини, забезпечення меж її свободи в суспільстві, 

недопущення порушення простору свободи, визначеного правом, – це не 

просто її органічні політико-правові функції, це її головна мета, якій мають 

підпорядковуватися всі її властивості, ознаки, характеристики [264, c. 57]. 

З усіх визнаних на міжнародному рівні прав людини приватність, 

напевне, визначити найскладніше [330]. Проблемність ситуації полягає в 

тому що потреба в захисті особистого і сімейного життя громадян об’єктивно 

наявна, проте суспільство її не обговорює та не аналізує. 

Конституційне закріплення прав людини й громадянина, куди 

структурно належить право на невтручання в особисте і сімейне життя, 
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постало закономірно, причому не є українським «ноу-хау». Нормативною 

базою, основою, фундаментом зазначених прав став і досі є саме 

міжнародний досвід, накопичений світовою спільнотою впродовж тривалого 

часу. Тому нормативне закріплення права на невтручання в особисте і 

сімейне життя в Україні ґрунтується не лише на положеннях Конституції 

України, кримінальних процесуальних нормах, а й на постулатах 

міжнародно-правових актів [534, c. 123-124]. 

Визначення сутності досліджуваної засади в міжнародних актах є 

важливим для національного законодавства України, оскільки, відповідно до 

частини 1 статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [183]. Отже, загальновизнані принципи 

й норми міжнародно-правових документів, зокрема міжнародні договори, є 

складовою правової системи України у сфері охорони приватного життя 

учасників кримінального провадження.  

Прийняті міжнародним співтовариством принципи й стандарти в галузі 

прав людини встановлюють верховенство загальнолюдських цінностей над 

усіма іншими. Вони безпосередньо позначаються на формуванні як 

національного законодавства загалом, так і окремих його інститутів. 

Основоположні міжнародні документи в зазначеній сфері втілили в собі 

найпрогресивніші ідеї, розроблені людством протягом століть. У них у 

юридичній формі закріплено головні гарантії гідного існування людини, 

захисту її прав і свобод. Основна ідея цих актів – встановлення та реалізація 

прав людини у відносинах із державною владою [268, c. 46-47]. 

Отже, зазначене конституційне положення є правовою підставою для 

використання положень міжнародного права про охорону приватного життя 

в різних галузях держвної діяльності, зокрема під час розслідування 

кримінальних правопорушень. Проте і власне можливість, й умови такого 

використання є предметом широкої дискусії в юридичній науці як щодо 

категоричного неприйняття прямої дії міжнародного права всередині країни, 
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так і, навпаки, відсутності жодних принципових перешкод для прямої дії 

міжнародних норм у внутрішньодержавній сфері. На наше переконання, 

включати міжнародні норми до безпосередніх регулювальників 

внутрішньодержавних відносин можна лише у випадках, коли збігається 

об’єкт регулювання міжнародного й національного права [516, c. 64]. 

Серед чинних міжнародно-правових актів у сфері дотримання прав і 

свобод людини, що безпосередньо стосуються кримінального провадження, 

учасниками яких є Україна, слід назвати Конвенцію від 4 листопада 

1950 року [171]; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [250], 

прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року на підставі 

Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року [137]; Декларацію 

про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання, прийняту 

Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1975 року [108]; Кодекс поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятий Генеральною 

Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 року [376]; Конвенцію проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1984 року; Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину та 

зловживання владою, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 

1985 року [107]; Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, 

прийняті Конгресом ООН з попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками 30 серпня 1955 року і схвалені резолюцією Економічної 

та соціальної ради ООН від 18 травня 1957 року [252];, Мінімальні стандартні 

правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 

(«Пекінські правила»), затверджені Генеральною Асамблеєю ООН 

29 листопада 1985 року [251]; Заключний акт Наради з питань безпеки та 

співробітництва в Європі 1975 року [142]; Підсумковий документ Віденської 

зустрічі представників держав – учасниць Наради з питань безпеки та 

співробітництва в Європі 1989 року [298]; Документ Копенгагенської наради-
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конференції з людського виміру НБСЄ 1990 року [116]; Європейську 

соціальну хартію (переглянуту) 1996 року [126] тощо. У руслі загального 

процесу правової інтеграції, активним учасником якого стала Україна, 

зближення національного законодавства із цими стандартами є природним і 

необхідним. 

Одразу слід зауважити, що термін «цивільні права», який використано 

в зазначених міжнародно-правових документах, пов’язаний із забороною 

втручання держави в певні сфери індивідуальної активності. Ідеться про 

права на недоторканність особи, житла тощо. У такому значенні «цивільні 

права» відповідають поняттю «особисті права», яке використовують у 

вітчизняній юридичній літературі й теорії права. 

Для прикладу, у статті 3 Загальної декларації прав людини від 

10 грудня 1948 року вперше на міжнародному рівні закріплено право кожної 

людини на життя, свободу й особисту недоторканність. Відповідно до 

статті 9 цієї Декларації, ніхто не може бути підданий арешту, затриманню 

або вигнанню, а в статті 12 закріплено норму, за якою ніхто не може 

піддаватися втручанню в його особисте і сімейне життя, посягати на 

недоторканність його житла, таємницю кореспонденції або на його честь і 

репутацію. Кожна людина має право на законний захист від такого втручання 

або таких посягань [137]. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 року № 2148-VIII, і 

Конвенція дублюють проголошені в зазначеній вище Декларації права, 

висвітлюючи їх зміст детальніше й передбачаючи можливі обмеження, а 

також гарантії цих прав у контексті протидії кримінальним правопорушенням 

загалом і здійснення кримінального провадження зокрема. 

Декларація не має офіційного правового статусу й не є обов’язковою 

для виконання. Водночас вона слугує певною основою та орієнтиром, а 

закріплені в ній права та свободи людини є універсальними стандартами для 

імплементації захисту прав людини як у міжнародному договірному праві, 
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так і в національному законодавстві конкретних держав [301, c. 77]. 

Водночас, зазначає О. В. Негодченко, оцінюючи юридичну силу її положень, 

слід констатувати її високий міжнародний авторитет у справі приведення 

національного законодавства з прав людини до міжнародних стандартів 

світового (міжнародного) і європейського рівнів [268, c. 49]. 

У частині 2 статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права зазначено, що кожна людина має право на свободу шукати, отримувати 

й поширювати певну інформацію усно, письмово або за допомогою друку. 

Водночас, відповідно до частини 3 статті 19 Пакту, це право може бути 

пов’язане зі встановленими законом обмеженнями, необхідними для поваги 

прав і репутації інших осіб. 

Стаття 17 Пакту й частина 1 статті 8 Конвенцій дублюють зміст 

статті 12 Декларації. Крім цього, щодо положення частини 2 статті 19 Пакту, 

за яким кожна людина має право на свободу шукати, отримувати й 

поширювати інформацію усно, письмово або за допомогою друку, у 

частині 3 статті 19 Пакту передбачено, що це право може бути пов’язане зі 

встановленими законом обмеженнями, необхідними для поваги прав і 

репутації інших осіб. 

У Конвенції ж формулювання засади невтручання в приватне життя 

суттєво відрізняється від інших міжнародних актів. По-перше, акцентовано 

на повазі до приватного і сімейного життя. По-друге, є суттєві відмінності в 

об’єктах приватного життя, що підлягають захисту. Конвенція захищає від 

втручання в приватне і сімейне життя людини, її житло та кореспонденцію, 

натомість у Декларації та Пакті до цього переліку об’єктів додано честь і 

репутацію особи. По-третє, у Конвенції ідеться про можливість законного 

втручання в приватне життя, а також надано певні умови та критерії для 

такого втручання. 

Міжнародне співтовариство розробило низку документів щодо єдиних 

стандартів здійснення правосуддя в кримінальних справах, передусім у 

контексті невтручання в особисте і сімейне життя осіб, які беруть участь у 
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кримінальному провадженні. У системі міжнародних актів з прав людини 

важливе значення мають документи, що визначають стандарти 

правоохоронної діяльності. Показовою в цьому аспекті є Декларація про 

поліцію Ради Європи 1979 року [109]. Саме в Декларації про поліцію 

зазначено, що для повного здійснення прав людини та їх фундаментальних 

свобод необхідне мирне суспільство, де панують порядок і громадський 

спокій. Поліція відіграє важливу роль у цьому процесі, діючи в умовах, 

небезпечних для її працівників, які ускладнені, якщо неналежно визначено 

правила поведінки для працівників поліції. 

Попри те, що європейського юридично обов’язкового тексту про права 

людини для поліції немає, вона використовує цю Декларацію для 

розроблення стандартів професійної роботи [268, c. 60]. 

Безумовно, діяльність поліції України також повинна відповідати 

міжнародно-правовим і європейським стандартам поліцейської роботи. Це 

такі принципово важливі документи, як зазначена вище Резолюція 

Парламентської асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію» та 

Європейський кодекс поліцейської етики Комітету міністрів Ради Європи. Ці 

документи об’єднує виключно поважне ставлення до прав і свобод людини в 

контексті саме поліцейської діяльності. У Декларації про поліцію зазначено, 

що загальне прийняття правил професійної етики поліції з огляду на права 

людини й основні свободи сприятиме вдосконаленню європейської системи 

їх захисту [109]. 

Украй важливе значення має положення, передбачене в Європейському 

кодексі поліцейської етики: «Поліція може втручатися в право особи на 

недоторканність приватного життя лише в разі суворої необхідності й лише 

для досягнення легітимної мети. Збирання, зберігання та використання 

персональних даних поліцією слід здійснювати відповідно до міжнародних 

принципів захисту даних і, зокрема, повинно бути обмежене в обсязі, 

необхідному для досягнення правових, легітимних і конкретних цілей» [380].  
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Щоб діяльність поліції була результативнішою та ефективнішою, 

потрібно детально регламентувати її за допомогою аналізу міжнародно-

правових актів і шляхом імплементації відповідних норм в українське 

законодавство, переймаючи міжнародний досвід і застосовуючи його в 

практичній діяльності. 

Міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють здійснення 

кримінального провадження, можна умовно поділити на дві групи. До першої 

з них належать міжнародні правові акти загального значення щодо співпраці 

України в зовнішній сфері, що стосується і взаємодії з процесуальними 

органами інших держав під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Іншу групу утворюють акти, що стосуються прав і свобод людини. Саме ця 

група міжнародних правових актів і є підґрунтям нашого 

дослідження [534, c. 123]. 

Такі заходи процесуального примусу, як затримання та арешт, 

зазіхають на недоторканність приватного життя не безпосередньо, а 

внаслідок того, що факт їх застосування, стаючи надбанням гласності, 

принижує честь і добре імʼя людини. Тому міжнародно-правові гарантії 

свободи й особистої недоторканності особи в кримінальному провадженні 

одночасно слід розглядати і як гарантії права на захист її честі й доброго 

імені. 

Викладене спонукає до висновку, що право на особисте і сімейне  

життя охоплює не лише недоторканність житла, таємницю листування, 

телефонних розмов, розголос інтимних подробиць життя, а й право вимагати 

від органів влади дій, спрямованих на забезпечення невтручання в особисте і 

сімейне життя. Зазначене положення є універсальним і випливає з принципу 

публічності, на підставі змісту якого слідчий, прокурор та суд зобов’язані без 

жодних клопотань забезпечити права учасників кримінального процесу, 

зокрема і право на недоторканність особистого життя [563, c. 26-27]. 

Крім міжнародних стандартів загальних прав людини, мають існувати 

й стандарти їх обмежень із зазначенням мети та умов їх застосування. 



175 
 

Загалом у відповідних міжнародних документах передбачено, що такі 

фундаментальні права, як право на свободу й особисту недоторканність, на 

повагу до особистого і сімейного життя, недоторканність житла чи іншого 

володіння особи, можуть бути обмежені [516, c. 64]. Зокрема, відповідно до 

частини 2 статті 29 Загальної декларації прав людини, під час реалізації своїх 

прав і свобод кожна людина повинна зазнавати таких обмежень, які 

встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання та 

поваги до прав і свобод інших осіб, забезпечення справедливих вимог моралі, 

громадського порядку й загального добробуту в демократичному 

суспільстві [137]. Майже такі самі вимоги до встановлення обмежень містять 

й інші основні міжнародно-правові акти в галузі забезпечення та захисту 

прав людини. Для прикладу, зауважує Л. Л. Богачова, Хартія ЄС називає 

чотири головні критерії, за яких обмеження визнають допустимими: 

1) обмеження має бути передбачене законом (нормативно-правовим 

актом інституцій ЄС, прийнятим на підставі установчих договорів); 

2) обмеження не має стосуватися основного змісту права; 

3) обмеження має бути співмірним поставленій меті (принцип 

пропорційності); 

4) обмеження здійснюють лише із законною метою, перелік таких 

підстав є вичерпним і не підлягає розширенню [35, c. 64]. 

Згідно із частиною 2 статті 8 Конвенцій, не допускається втручання 

державних органів у здійснення права людини на повагу до її особистого і 

сімейного життя, недоторканності житла й таємниці кореспонденції, за 

винятком випадків, коли це передбачено законом і необхідно в 

демократичному суспільстві на користь державної безпеки, громадського 

порядку й запобігання злочинам, з метою запобігання безладам або 

злочинам, охорони здоров’я, захисту моральності або захисту прав і свобод 

інших осіб [171].  

На підставі аналізу тексту процитованих документів доходимо 

висновку: якщо Декларація і Пакт обмежуються проголошенням права 
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кожної людини на захист від незаконних та довільних зазіхань на її приватне 

життя, то в пункті 2 статті 8 Конвенції окреслено випадки, коли зазначене 

право може бути обмежене державними органами. Норми міжнародного 

права мають забезпечити недоторканність особистого життя, і практика 

застосування їх у сукупності утворює загальновизнану «Доктрину 

невтручання». Пояснюючи цю Доктрину, Європейська Комісія із прав 

людини у своїй Петиції № 6825/74 визначила, що право на повагу до 

особистого життя є правом на невтручання в особисте життя, правом жити, 

як забажається, без побоювання розголосу подробиць особистого 

життя [501, c. 106]. 

З огляду на викладене, слід детальніше проаналізувати умови, за яких 

допускається правомірне втручання в приватне життя особи відповідно до 

статті 8 Конвенції. Тест на допустимість правообмеження, зазначає 

Л. В. Ємчук, передбачає три критерії з чим ми повністю погоджуємося: 

законність, наявність законної мети й пропорційність («необхідність 

втручання в демократичному суспільстві»). Водночас лише два із цих 

критеріїв (а саме перший і третій) є насправді дієвими та потенційно можуть 

бути оскаржені під час судового розгляду в ЄСПЛ, оскільки зазвичай у 

держав немає проблем із тим, щоб довести наявність у правообмеженні 

певної законної мети [132, c. 119]. 

Словосполучення «згідно із законом», що міститься в пункті 2 статті 8 

Конвенції, є посиланням на національне законодавство та передбачає 

обов’язок дотримуватися його матеріально-правових і процесуальних норм 

(справа «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України» [386]. 

Законність також вимагає факту відповідності гарантій для забезпечення 

дотримання прав людини за статтею 8 Конвенції. 

Втручання в права, передбачені цією нормою, може відбуватися на 

підставі лише того закону, який доступний громадськості (заходи втручання 

не можуть бути встановлені певними таємними інструкціями), і передбачає 
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можливість для особи, права якої порушено, оскаржити заходи, вжиті щодо 

неї компетентними державними органами [268, c. 55-56]. 

Словосполучення «необхідне в демократичному суспільстві» ЄСПЛ 

тлумачить через співвідношення мети й засобів її досягнення (принцип 

пропорційності). За оцінкою О. Дроздова та О. Дроздової, суд неодноразово 

стверджував, що будь-яке втручання державного органу в право особи на 

повагу до приватного життя та кореспонденції має здійснюватися відповідно 

до закону [311]. Зокрема, у справі «Головань проти України» заявник 

звернувся до суду зі скаргою на порушення статті 8 та статті 13 Конвенції 

щодо незаконності проведення обшуку. У приміщенні, яке належало 

подружжю та яке заявник використовував для здійснення адвокатської 

діяльності, на підставі постанови було проведено обшук і вилучено 

документи, пов’язані з виконанням заявником доручення клієнта – 

компанії К. Ураховуючи обставини справи, а саме відсутність обґрунтування 

в постанові слідчого про проведення обшуку без санкції суду та проведення 

обшуку, попри заперечення першого заявника й те, що національне 

законодавство забороняло огляд, розголошення чи вилучення документів, 

пов’язаних із виконанням адвокатом доручення без його згоди, 

Європейський суд встановив порушення статті 8 Конвенції [387]. Також 

розглянемо рішення Великої палати Суду у справі «Роман Захаров проти 

Росії». Цей випадок стосується системи таємного перехоплення інформації з 

мобільного телефону в Російській Федерації. Заявник, головний редактор 

видавничої компанії, поскаржився, що оператори мобільних мереж у Росії 

вимагали закону щодо встановлення на мобільні телефони обладнання, яке 

дасть змогу правоохоронним органам здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, водночас це обладнання надало б можливість перехоплювати 

інформацію з мобільних телефонів. Суд постановив, що було порушено 

статтю 8 Конвенції, з огляду на те, що російські правові норми, які 

регулюють перехоплення повідомлень, не передбачають ефективних гарантій 

проти свавілля та ризику зловживання владою під час таємного нагляду, хоча 
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зловживання було надто виражено в такій системі перехоплення даних, як у 

Росії, де спецслужби та поліція мали безпосередній доступ до інформації з 

мобільних телефонів громадян. Зокрема, Суд виявив недоліки в межах права 

в таких сферах: обставини, за яких державні органи Росії мають 

повноваження застосовувати таємні заходи контролю; тривалість таких 

заходів, обставини, за яких вони мають бути припинені; процедури 

авторизації перехоплення, а також зберігання та знищення перехоплених 

даних; контроль перехоплення. Ефективність засобів, доступних для 

розв’язання проблеми перехоплення повідомлень громадян, була нівельована 

тим, що вони були доступні лише особам, які мали можливість пред’явити 

докази перехоплення, а також що отримання таких доказів неможливе за 

відсутності будь-якого доступу до інформації про перехоплення [391]. 

Показовим у контексті судового правотворення є також рішення ЄСПЛ 

у справі «Ротару проти Румунії», у якому суд зауважив, що зберігання 

інформації, зокрема про навчання, політичну діяльність і судимості, 

стосується приватного життя особи, у секретному досьє, і її поширення 

підпадає під дію пункту 1 статті 8 Конвенції [398]. 

Головним принципом, яким керується ЄСПЛ під час розгляду справ 

про порушення права на повагу до особистого і сімейного життя і який має 

бути обраний за основу національного законодавства в цій сфері, є принцип 

пропорційності між зацікавленістю особи в збереженні власного «приватного 

простору» й необхідністю забезпечення публічних інтересів та інтересів 

інших осіб, між прагненням особи усамітнитися та її ж бажанням отримувати 

послуги, надання яких потребує розкриття персональних даних [425, c 31]. 

Суд повинен оцінювати в контексті справи загалом: чи були мотиви,  

наведені на виправдання втручання, доречними й достатніми в межах 

пункту 2 статті 8 Конвенції та чи був відповідний процес прийняття рішень 

справедливим і здатним забезпечити належний захист інтересів, як цього 

вимагає стаття 8 (справа «Савіни проти України») [399]. 
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Аналізуючи практику ЄСПЛ, Л. В. Ємчук пропонує такі критерії 

непропорційного рішення: 

– під час прийняття рішення обов’язок доказування було перекладено 

на особу, чиї права обмежуються; 

– під час прийняття рішення не було встановлено всі важливі 

обставини, щодо яких відбувається правообмеження; 

– під час ухвалення рішення не було заслухано думку особи, чиї права 

обмежуються; 

– відсутність дискреційних повноважень, що робить норми закону 

автоматичними там, де вони повинні бути гнучкими; 

– надмірна тривалість процедури захисту [132, c. 119-120].  

Якщо ці критерії застосувати до прийняття рішень під час 

кримінального провадження, то не всі з них будуть дієвими. Зокрема, під час 

вирішення питань щодо проведення обшуку житла особи чи НСРД заслухати 

думку особи, чиї права обмежуються, видається неможливим, адже таке 

розголошення намірів суперечить суті СРД і стає на перешкоді завданням 

кримінального провадження. 

Отже, у міжнародно-правових документах права особи, охоплені правом 

на особисте і сімейне життя, закріплено й достатньо детально регламентовано. 

Найактуальнішим органом у контексті реалізації механізмів захисту 

права людини на невтручання в приватне життя є ЄСПЛ. Розвиваючи цю 

думку, Т. А. Плутагар зазначає: «Україна, ратифікувавши в 1997 році 

Європейську конвенцію з прав людини, прийняла не лише сам текст 

Конвенції, але й усю практику конвенційних органів, яка розвиває та 

тлумачить положення цього документа» [301, c. 78]. Цю тезу засвідчує 

положення частини 5 статті 9 КПК України, згідно з яким кримінальне 

процесуальне законодавство України застосовують з огляду на практику 

ЄСПЛ. 

Тому цілком доцільно акцентувати увагу на практиці цього суду з 

окресленого питання, оскільки він дає настанови щодо застосування права на 
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повагу до особистого і сімейного життя, які в Україні є джерелом права. Він є 

найактивнішим і найефективнішим серед цих органів у боротьбі за 

дотримання прав людини в країнах регіону [435, c. 148]. 

Суд має право офіційно тлумачити всі статті Конвенції та 

формулювати нові принципи й норми, на які він посилається в подальших 

своїх постановах як на прецеденти. Ці прецеденти є фактично обов’язковими 

для всіх держав – учасниць Конвенції, зокрема і для України. Згідно зі 

статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року, суди України 

зобов’язані застосовувати Конвенцію та практику Суду як джерело 

права [335, c. 260]. 

Однак у процесі вивчення матеріалів кримінальних проваджень не 

виявлено жодного процесуального документа, що містить посилання на 

Конвенцію чи ухвали ЄСПЛ. Така пасивність обумовлена низкою причин й 

умов, однією з яких є відсутність узагальненого поняття загальновизнаних 

засад і норм міжнародного права. 

ЄСПЛ дотепер не пропонує чіткого визначення приватного життя. Суд 

свідомо уникає таких спроб і надає перевагу зосередженню на конкретному 

питанні [330].  

Слід також ураховувати, що право на приватність ЄСПЛ тлумачить 

розширено, а можливості для його обмеження – навпаки, звужено. Для 

прикладу, у справі «Прітті проти Сполученого Королівства» від 

29 квітня 2002 року Суд зазначив, що не вважає за можливе або необхідне 

надати вичерпне визначення такому широкому поняттю, як «приватне 

життя». Воно охоплює фізичну та психічну цілісність людини, може 

включати деякі аспекти її фізичного й соціального «я», гендерну 

ідентифікацію, ім’я та сексуальну орієнтацію, статеве життя, а також право 

на особистий розвиток і право людини налагоджувати та розвивати стосунки 

з іншими людьми й зовнішнім світом [11, c. 26]. 
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Також ЄСПЛ зазначив, що зберігання даних, які стосуються 

приватного життя особи, належить до сфери застосування пункту 1 статті 8 

Конвенції (Рішення у справі «Леандер проти Швеції» від 26 березня 

1987 року). Із цього приводу Суд зауважує, що поняття «приватне життя» не 

можна тлумачити в обмежувальному значенні. 

Зокрема, повага до приватного життя передбачає право на 

встановлення та розвиток стосунків з іншими людьми. Крім цього, немає 

принципових підстав вважати, що поняття «приватне життя» не може 

охоплювати діяльність професійного чи ділового характеру (Рішення у справі 

«Niemietz v. Germany» від 16 грудня 1992 року) [304]. 

У справах «Ментес та інші проти Туреччини» і «Кіпр проти 

Туреччини» Суд вирішив, що навмисне знищення спецслужбами житла й 

майна заявників стосується всієї сфери прав особи, які захищає стаття 8: 

сімейне життя, приватне життя і житло. Суд ухвалив, що немає потреби в їх 

розподілі. Вислання осіб, які протягом тривалого часу проживали в країні, 

Суд також визначив як втручання у приватне життя за статтею 8. 

У межах судових прецедентів концепція «приватного життя» належить 

до сфери безпосередньої особистої автономії. Вона охоплює аспекти фізичної 

та моральної недоторканності. Концепція виходить за вузькі межі гарантій 

життя, вільного від небажаної публічності. Вона забезпечує поле, у межах 

якого кожний може вільно займатися розвитком власної особистості. Сюди 

належить право на самоідентифікацію, а також право/можливість розвивати 

стосунки з іншими особами, зокрема емоційні та сексуальні. 

На підставі концепції Суд ухвалив, що право на повагу до приватного 

життя передбачає фізичну та психічну недоторканність людини. Гарантії 

статті 8 Конвенції спрямовані насамперед забезпечити розвиток особистості 

без втручання ззовні. Сексуальне життя будь-якої людини, без сумніву, 

можна віднести до приватного життя. Під дію статті 8 підпадають також 

право на прізвище й на ім’я, тому що вони є засобом ідентифікації особи 

всередині родини та співтовариства. 
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Збереження персональних даних, що стосуються приватного життя, 

підпадає під дію статті 8. Сюди ж належить захист медичних даних.  

Страсбурзькі інститути ще в рішеннях за першими справами 

акцентували, що наявні обмеження щодо приватного життя. Чимало дій 

держави безпосередньо чи опосередковано стосуються можливості людини 

самореалізуватися, проте не всі їх можна вважати втручанням у приватне 

життя за змістом статті 8. Зокрема, в одному з рішень за 1972 рік втілено 

позицію, що вимога поваги до приватного життя автоматично знижується 

внаслідок того, як людина дедалі активніше займається суспільною 

діяльністю, яка стосується інтересів третіх осіб. 

Широке формулювання положень пункту 1 статті 8 Конвенції, з одного 

боку, спричиняє чимало складнощів, оскільки будь-яке обмеження 

особистого вибору можна задекларувати як порушення права, гарантованого 

цією нормою. З другого боку, розширене трактування прав, гарантованих 

статтею 8 Конвенції, та їх доповнення презумпцією свободи може призвести 

до перетворення всіх інших прав на зайві [285, c. 88]. 

З огляду на це, слушними видається висловлена в літературі думка, що 

однією з найдискусійніших проблем, які постають перед Євросудом, є 

«пошук шляхів напрацювання певних спеціальних, звужувальних 

характеристик права на повагу до приватного життя» [113, c. 251]. Отже, таке 

широке тлумачення дає змогу Євросуду гнучко реагувати на нові питання, 

пов’язані із захистом права на приватне життя, які можуть бути похідними 

від нових явищ у галузі технологій, політики чи суспільного життя. 

Зазначене вкотре засвідчує, що Конвенція є «живим» механізмом для захисту 

прав кожного [285, c. 79]. 

Щодо поняття «сімейне життя», то воно є багатоаспектним у практиці 

ЄСПЛ і визнається таким, що «зазнало неабияких змін із розвитком 

медичних технологій, міграцією населення» [120, c. 228]. Тому ЄСПЛ у 

контексті «динамічного»  тлумачення відповідних норм Конвенції застосував 

цілком конкретний підхід, за яким перевагу надають фактичним відносинам, 
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а не формально юридичному статусу. Це означає не лише відносини в межах 

шлюбу, а й інші «сімейні зв’язки», які існують де-факто й вирізняються 

достатньою сталістю (рішення ЄСПЛ у справі «Кроон та інші проти 

Нідерландів» (1994)) [237, c. 22]. Однак необхідно зважати, що таке 

твердження може ґрунтуватися лише на фактах кожної конкретної справи. З 

огляду на такий підхід, ЄСПЛ вважає, що в демократичному суспільстві має 

право на існування: 

1) біологічна (законна) сім’я; 

2) позашлюбна сім’я; 

3) адюльтерна сім’я; 

4) соціологічна сім’я.  

Слід зауважити, що норми статей 8, 12 Конвенції захищають 

насамперед біологічну (законну) сім’ю, створену згідно з національним 

законодавством Високих Договірних Сторін [285, c. 80]. 

Спільне життя між чоловіком і жінкою, за рішеннями ЄСПЛ, не є 

головною умовою існування «сімейного життя» в контексті статті 8 

Конвенції [97, c. 12-13]. Тому що таке життя не обов’язково припиняється в 

разі розлучення у зв’язку з тим, що одна зі сторін подружжя повинна мати 

можливість і надалі підтримувати відносини зі своїми дітьми. Водночас, 

згідно з частиною 2 статті 3 Сімейного кодексу України, сім’ю формують 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права й обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та 

чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за 

батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно [429].  

Гарантії статті 8 Конвенції стосовно сімейного життя, як вбачається з 

дослідженої практики ЄСПЛ, поширюються на:  

1) сім’ю з юридичним статусом, а також на інші сімейні зв’язки, які 

існують де-факто й вирізняються достатньою сталістю, а саме на: 

а) біологічну (законну) сім’ю; б) позашлюбну сім’ю; в) адюльтерну сім’ю; 

г) соціологічну сім’ю; 
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2) права кожного з подружжя, зокрема право батьків і дітей бути поряд 

один з одним, оскільки таке право «становить основоположну складову 

сімейного життя і що заходи національних органів, спрямовані перешкодити 

цьому, є втручанням у права, гарантовані статтею 8 Конвенції» (рішення 

Євросуду у справі «МакМайкл проти Сполученого Королівства» (1995)); 

3) право на спілкування з родичами та близькими, зокрема на стосунки 

між батьком і дитиною, яка після розлучення проживає з матір’ю (рішення 

Євросуду у справі «Беррехаб проти Нідерландів» (1988)), на стосунки між 

біологічними батьками й дітьми, які перебувають під опікою (рішення 

Євросуду у справі «Скоццарі та Дж’юнта проти Італії» (2000)), на стосунки 

дітей з дідом і бабою (рішення Євросуду у справі «Маркс проти Бельгії» 

(1979)), стосунки усиновлених дітей з усиновлювачами та з рідними 

батьками (рішення Євросуду у справі «Гьоргулю проти Німеччини» (2004)); 

4) встановлення батьківства (рішення Євросуду у справі «Расмуссен 

проти Данії» (1984)); 

5) позбавлення батьківських прав, яке вирізняється тим, що між 

інтересами дитини й інтересами батьків має бути справедлива рівновага. 

Зокрема, стаття 8 Конвенції не надає батькам права вживати заходів, які 

можуть зашкодити здоров’ю чи розвитку дитини. Наприклад, порушуючи 

такі вимоги, «державні органи вийшли за межі своєї свободи розсуду і не 

забезпечили справедливу рівновагу між інтересами заявника та інших осіб» 

(рішення Євросуду у справі «Хант проти України» (2006)); 

6) відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав 

(рішення Євросуду у справі «Савіни проти України» (2009)). Євросуд 

акцентує, що «сам той факт, що дитина може бути поміщена в середовище, 

більш сприятливе для її виховання, не виправдовує примусового відібрання її 

від батьків» (рішення Євросуду у справі «К. А. проти Фінляндії» (2003)). 

Зазначені дії «не можна також виправдовувати винятково посиланням на 

ненадійність ситуації, адже такі проблеми можна розв’язати за допомогою 

менш радикальних засобів, не вдаючись до роз’єднання сім’ї, наприклад, 
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забезпеченням цільової фінансової підтримки та соціальним 

консультуванням» (рішення Євросуду у справі «Мозер проти Австрії» 

(2006)); 

7) опіку та піклування. Із цього приводу Євросуд неодноразово 

зазначав, що «хоча національним органам надається певна свобода розсуду у 

вирішенні питань щодо встановлення державної опіки над дитиною, вони 

повинні враховувати, що розірвання сімейних звʼязків означає позбавлення 

дитини її коріння, а це можна виправдати лише за виняткових обставин» 

(рішення Євросуду у справі «Ньяоре проти Франції» (2000)) [556, c. 64-65]. 

Ні Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, ні 

Конвенція від 4 листопада 1950 року не містять прямої вказівки на 

конфіденційність телефонних розмов. Однак низка судових справ, 

розглянутих ЄСПЛ, доводить, що таємниця телефонних розмов таки 

знаходиться під захистом міжнародного права. 

Насамперед серед розглянутих ЄСПЛ справ з питань про можливе 

порушення прав людини під час прослуховування телефонних розмов був 

процес Класу та ін. проти Федеративної Республіки Німеччини. У цій справі,  

розглянутій ще 1978 року, Клас та інші стверджували, що Доповнення G-10 

до німецького Основного закону, яке дозволяло прослуховувати телефонні 

розмови, фактично суперечить статті 8 Конвенції, яка передбачає таємницю 

кореспонденції. ЄСПЛ погодився, що телефонні розмови охоплені поняттями 

«приватне життя» і «кореспонденція», попри те, що термін 

«прослуховування телефонних розмов» не включений явно до Конвенції. На 

думку ЄСПЛ, право на таємне спостереження за громадянами притаманне 

поліцейським державам, а в демократичних країнах воно можливе лише в 

разі крайньої необхідності для збереження демократичних інститутів [369]. 

У справі «Люді проти Швейцарії» ЄСПЛ зазначає, що, починаючи 

попереднє розслідування щодо заявника 15 березня 1984 року, суддя-слідчий 

Лауфенського районного суду також видав наказ про прослуховування 

телефонних розмов. Немає сумніву в тому, що телефонне прослуховування 
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було втручанням у приватне життя та кореспонденцію пана Люді. Таке 

втручання не є порушенням Конвенції, якщо воно відповідає вимогам її 

пункту 2 статті 8. Підставою для цього заходу були стаття 171 b і стаття 171 с 

Бернського КПК, які застосовують навіть на попередньому етапі 

розслідування, коли є вагома підстава вважати, що готується вчинення 

кримінальних правопорушень. Крім цього, воно було призначене для 

«запобігання злочинові», і Суд взагалі не має сумніву щодо його 

необхідності в демократичному суспільстві посилання [443].  

Аналіз зазначених і низки інших судових рішень дозволяє говорити 

про певні стандарти ЄСПЛ з прослуховування телефонних повідомлень, яким 

має відповідати національне законодавство країн-членів Ради Європи. 

Відповідно до цих стандартів закон, що обмежує право на таємницю 

телефонних розмов, має відповідати таким вимогам: 

1) містити список злочинів, вчинення яких може привести до 

прослуховування; 

2) включати фактичні підстави підозрювати особу у вчиненні злочину: 

вони повинні бути вже виявлені іншими засобами; 

3) дозволяти прослуховування лише на підставі мотивованої письмової 

заяви певної високої посадової особи; 

4) встановлювати необхідність отримання санкції органу або посадової 

особи, що не належить до виконавчої влади, бажано судді; 

5) встановлювати обмеження на тривалість прослуховування: має бути 

зазначено період, протягом якого дійсна санкція на прослуховування; 

6) визначати правила, що стосуються звітів, які містять матеріали 

перехоплених повідомлень; 

7) передбачати запобіжні заходи проти обміну цими матеріалами між 

різними державними органами; 

8) визначати обставини, за якими записи можна чи потрібно знищити; 

9) встановлювати, що слід робити з копіями або переписаними 

матеріалами, якщо обвинувачену особу буде виправдано [618]. 
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У контексті розглянутої проблеми цікавим є досвід американської 

юстиції, оскільки саме в США права людини мають тривалий період 

регулювання, хоча право на невтручання в особисте і сімейне життя в 

Конституції цієї держави не закріплено. Суди виводять право на «прайвесі» з 

IV Поправки до Конституції США, згідно з якою право народу на охорону 

особи, житла, паперів і майна від необґрунтованих обшуків й арештів не 

може бути порушеним. Жоден ордер не повинен бути виданий інакше, як за 

наявності достатніх підстав, підтверджений присягою або урочистою заявою; 

ордер має містити докладний опис місця, що підлягає обшуку, осіб і 

предметів, які підлягають арешту [249, c. 209]. 

З огляду на специфіку країн загального права, до яких належить і 

США, інтерес становить не лише конституційна норма, а й судове 

тлумачення IV Поправки. Попри те, що в тексті Конституції США 1787 року 

немає положення про право Верховного суду здійснювати тлумачення 

Основного закону, з’ясування змісту конституційних норм – необхідна 

передумова для прийняття рішення про відповідність певного акта 

Конституції. Цікаво простежити, як у різні періоди американський суд 

визначав обсяг права на приватне життя. 

Прикладом буквального (прямого) тлумачення IV Поправки може бути 

рішення Верховного суду США у справі «Olmstead v. US», прийняте 

1928 року. Суть справи полягала в такому. Для розкриття діяльності 

злочинної групи поліція застосувала прослуховування. Перебуваючи на 

телефонній станції, агенти поліції прослуховували й записували розмови 

обвинувачених. Адвокати останніх доводили неможливість використання 

отриманих стенограм як доказів, оскільки, на їхню думку, було порушено 

IV Поправку до Конституції США: поліція проводила прослуховування без 

дозволу суду, що можна прирівняти до необґрунтованих обшуків й арештів, 

порушення недоторканності паперів і майна обвинувачених. Крім цього, 

стенограми не могли бути процесуальними доказами, адже це суперечить і 

V Поправці, що передбачає імунітет від самозвинувачення. 
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Верховний суд визнав аргументи захисту непереконливими. На думку 

судді Тафта, не було фізичного вторгнення або проникнення, здійснено лише 

таємне прослуховування, а в IV Поправці до Конституції йдеться про 

«необґрунтовані обшуки й арешти» матеріальних речей: житла, майна, 

паперів, власне людини. Провести аналогію між листом і телефонним 

кабелем неможливо, як не може йтися про арешт чи обшуку стосовно 

прослуховування. Установка телефону в будинку передбачає намір 

передавати повідомлення за межі житла. Оскільки телефонний кабель 

знаходиться і поза домом, то IV Поправка не поширюється на телефонні 

повідомлення. Немає підстав говорити і про порушення V Поправки, 

оскільки докази були отримані законно [383]. 

Іншу думку, зокрема і щодо тлумачення тексту Конституції, обстоював 

суддя Л. Брендіс,  розглядаючи ті самі справи, на які посилався суддя Тафт.  

На його думку, під час аналізу IV Поправки слід керуватися справжніми 

намірами авторів Основного закону. Якщо під час прийняття Білля про права 

держава мала вельми скромні можливості щодо втручання в приватне життя 

громадян, то, застосовуючи Конституцію в наші дні, за словами судді, слід 

думати не лише про те, що було, а й про те, що могло бути. Прогрес науки 

надасть можливість Уряду використовувати засоби шпигунства досконаліші, 

ніж підслуховування. Успіхи у фундаментальних і прикладних науках 

зможуть зробити явними навіть невисловлені думки, почуття та 

переконання [222, c. 91]. Отже, у цій справі істотним є факт втручання поліції 

в приватне життя громадян, тому IV Поправку слід тлумачити розширено. 

Нове тлумачення I Поправки з’явилося майже 40 років потому, коли 

Верховний суд США розглянув справу «Кац проти США». Фактичну сторону 

справи висловив Ю. Феофанов, і вона полягала в такому: підозрюваний Кац 

телефонував своїм спільникам із телефонної будки на вулиці. Поліція 

встановила в телефоні-автоматі пристрій для прослуховування, записала 

розмову й представила суду як доказ плівки із записами телефонних 

переговорів Каца. На думку захисту, термін «житло», що міститься в 
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IV Поправці, слід поширювати на ширше коло об’єктів, що стосується і 

кабіни телефону-автомата. Звинувачення наполягало на тому, що громадська 

телефонна будка «не є територією, що охороняється Конституцією США», 

крім того, «фізичного вторгнення в будку не було». Верховний суд погодився 

з доводами захисту й скасував вирок стосовно Каца. У рішенні суду 

зазначено: «1) Четверта поправка до Конституції захищає не місце, а людину; 

2) те, що особа бажає зберегти в таємниці, навіть перебуваючи в доступному 

для інших місці, має бути захищене Конституцією; 3) людина в телефонній 

будці захищена IV Поправкою не менше, ніж якби вона перебувала в 

установі, будинку приятеля чи таксі; 4) людина, яка зачинила двері будки і 

сплатила за розмову, упевнена, що її слова не будуть транслювати на весь 

світ» [551, c. 12]. 

Проте, зауважив суддя, IV Поправку не можна розглядати як загальне 

конституційне право на недоторканність приватного життя, водночас вона 

захищає індивідуальне «прайвесі» проти певних видів втручання з боку 

влади [223, c. 14]. 

Важливу роль у розвитку цього інституту відіграло рішення 

Верховного суду США у справі «Грізвольд проти штату Коннектикут», 

прийняте 1965 року. Суддя Дуглас вивів право на «прайвесі» з перших пʼяти 

поправок до Конституції США. На думку судді, ці поправки створили певні 

сфери (зони) недоторканності приватного життя, у які влада не може 

втручатися без достатніх підстав. Ідеться про I, ІІІ, IV, V і DC поправки до 

Конституції. I Поправка передбачає право об’єднання в асоціації; ІІІ – 

містить заборону на розміщення солдатів «у будь-якому будинку» в мирний 

час без згоди власника; вже згадувана ІV Поправка гарантує право на 

охорону житла, особи, особистих паперів і майна від необґрунтованих 

обшуків й арештів; V – передбачає імунітет від самозвинувачення; IX – 

встановлює, що перелік у Конституції певних прав не слід тлумачити як 

заперечення або применшення інших прав, що зберігає народ. 
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Згідно з Актом про «прайвесі» 1974 року, Конгрес вважає, що право на 

«прайвесі» є особистим і фундаментальним правом, охоронюваним 

Конституцією Сполучених Штатів [54, c. 3]. 

Справа Грізвольд наочно демонструє, наскільки широко можна 

трактувати «прайвесі»: усе, що стосується безпосередньо особи, її прав, 

навіть суспільно-політичних аспектів (право об’єднуватися в асоціації). 

Немає також грані між фізичною недоторканністю (недоторканністю особи) і 

недоторканністю приватного життя. 

Аналогічну позицію обстоюють й інші іноземні дослідники. Зокрема, у 

доповіді, підготовленій правозахисною організацією «Прайвесі Інтернешнл» 

(Privacy International), запропоновано такий перелік елементів цього 

інституту: 

– інформаційне «прайвесі», що передбачає регулювання збирання й 

обробки персональних даних; 

– фізичне «прайвесі», що захищає людське тіло від стороннього 

втручання, зокрема, випробування лікарських засобів і дослідження 

внутрішніх органів; 

– «прайвесі» комунікацій, яке означає збереження та недоторканність 

поштових повідомлень, телефонних переговорів, електронної пошти й інших 

видів зв’язку; 

– територіальне «прайвесі», що обмежує вторгнення в житло, а також 

на робоче місце та громадські місця [29].  

Останніми роками триває обговорення ще низки аспектів «прайвесі»: 

право на штучну самореплікацію (the right to artificial self-replication), тобто 

право на клонування (the right to clone), а також право на смерть 

(евтаназію) [223, c. 14]. Безліч проблем правового, морального, релігійного 

спрямування, пов’язаних із цими компонентами права на приватне життя, 

спричиняють неоднозначне до них ставлення – аж до повного заперечення. 

Побутує позиція, що схожі явища не можуть бути розміщені в традиційній 

(конституційній) класифікації прав і свобод та повинні бути законодавчо 
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обмежені в інтересах «убезпечення життя» правовласника й залежних від 

нього осіб [201, c. 43-50]. Попри це, і судові, і законодавчі органи низки країн 

визнають за людиною такі права. Нідерланди нещодавно стали першою 

країною, у якій евтаназія передбачена законом, а Верховний суд США 

прийняв чимало рішень, у яких було визнано правомірність такої 

практики [53, c. 52]. Отже, з огляду на зазначене, вважаємо за можливе 

сформулювати такі висновки. Принципи міжнародного права мають 

нормативний характер через закріплення в міжнародних договорах, пактах, 

конвенціях, деклараціях. Тобто юридичною формою існування міжнародно-

правового принципу є міжнародний договір. Принципи міжнародного права 

мають вищий ступінь спільності, ніж просто норми міжнародного права. 

Принципи й норми міжнародного права стають обов’язковими для 

використання в національній правовій системі лише після надання на те 

державою відповідної згоди. 

Належне виконання Україною перелічених міжнародних документів, 

рішень ЄСПЛ, реалізація стандартів обмеження конституційних прав у 

практичній діяльності з розслідування кримінальних правопорушень, 

безперечно, сприятиме успішному виконанню завдань кримінального 

провадження. Таке обмеження може бути унормоване, на наш погляд, 

шляхом імплементації відповідних положень міжнародно-правових актів у 

національне законодавство України. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

З метою забезпечення належного захисту особи від злочинних посягань 

украй актуальним постає питання стосовно дієвого механізму реалізації в 

кримінальному провадженні міжнародно-правових і конституційних 

принципів загалом і засади невтручання в особисте і сімейне життя зокрема. 
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Оскільки права людини лише тоді перетворюються на реальну цінність, коли 

вони надійно гарантовані й захищені. 

Здійснення досудового провадження невідворотно передбачає 

втручання у сферу особистого життя громадян, застосування до них заходів 

державного примусу й порушення недоторканності особи, обмеження її 

житлових та інших прав, і у випадках зловживань є потенційно небезпечним 

з позицій законності й обґрунтованості дій державних органів та посадових 

осіб, які здійснюють кримінальну процесуальну діяльність. 

Усі засади кримінального провадження тісно пов’язані між собою, 

позначаються на невтручанні в особисте і сімейне життя особи, одночасно є 

єдиною системою, спрямованою на досягнення однієї загальної мети – 

реалізацію завдань кримінального провадження, відповідно до статті 2 КПК 

України. Саме в контексті досягнення їх слід оцінювати ефективність кожної 

із засад, взаємозв’язок між ними, значення їх для невтручання в приватне 

життя під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Зміст захисту особистого і сімейного життя громадян визначають два 

правові поняття – «недоторканність» і «таємниця». Держава не повинна 

втручатися в особисте життя людини, вивідувати її особисті таємниці, 

контролювати поведінку поза службою. Відмінність між цими 

поняттями відносна: те, що є недоторканним, є таємницею для органів 

держави, і навпаки – таємне є недоторканним. 

Важливою складовою забезпечення прав особи є відновлення прав, що 

інколи належить до поняття захисту, але не завжди охоплене ним. Про 

відновлення порушених прав доречно говорити, коли органи досудового 

розслідування та суд здійснюють заходи з відшкодування збитків особі, яка 

їх визнала, наприклад, під час незаконного застосування до неї тримання під 

вартою як запобіжного заходу або відшкодування потерпілому шкоди, 

заподіяної кримінальним правопорушенням. Відновлення прав є формою 

забезпечення не лише процесуальних, а й матеріальних, зокрема основних 
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прав особи – на свободу й особисту недоторканність, таємницю особистого 

життя, майнових прав тощо. 

У галузевому законодавстві простежуються різні підходи до 

визначення кола учасників, які згідно із законом можуть ознайомитися з 

інформацією з обмеженим доступом. Процесуальний закон не передбачає ні 

підстав одержання певними учасниками кримінального провадження 

відомостей, що становлять професійну таємницю, ні підстав одержання 

даних про особисте життя від громадянина – власника цієї інформації. Для 

отримання відомостей, що становлять професійну таємницю, необхідне 

клопотання органів досудового розслідування та прокурора й відповідно 

ухвала слідчого судді та суду. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ 

І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

 

 

3.1. Забезпечення прав учасників кримінального провадження 

щодо невтручання в особисте і сімейне життя під час проведення слідчих 

(розшукових) дій 

 

На сучасному етапі розвитку держави завдання науки кримінального 

процесу полягає у виявленні й узагальненні недоліків і прогалин чинного 

законодавства, які визначені практикою, а також у формуванні наукової 

моделі досудового провадження з огляду на європейський досвід і реальну 

ситуацію в нашій країні [296, c. 144]. Тому цілком поділяючи думку 

В. В. Король, вважаємо, що надзвичайно важливим є дослідження механізму 

реалізації положень, які становлять зміст засади невтручання в приватне 

життя під час провадження СРД і такого їх різновиду, як НСРД [186, c. 173], 

а також розроблення рекомендацій щодо її дотримання під час їх проведення.  

Спробуємо визначити особливості й надати пропозиції стосовно 

дотримання балансу між повагою до особистого і сімейного життя та 

реалізацією СРД. Важливе значення серед дій, спрямованих на збирання 

інформації з матеріальних відображень, має освідування. Проведення цієї 

СРД дає змогу слідчому безпосередньо сприймати об’єкти з метою 

виявлення слідів кримінального правопорушення, особливих прикмет і 

з’ясування обставин події, значущих для кримінального провадження, 

сформувати уявлення про механізм злочину й особу злочинця, висувати 

слідчі версії та правильно визначати напрям розслідування. За узагальненими 

даними анкетування слідчих, у 82 % випадків під час проведення освідування 

вони виявляли саме сліди кримінального правопорушення (додаток А). 
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Проте в КПК України чітко не окреслено мету й завдання освідування, 

недостатньо визначеними є його види та процесуальний порядок їх 

провадження, не чітко сформульовано фактичні підстави його проведення, 

немає процесуальної регламентації порядку провадження примусового 

освідування. Це надає можливість органам досудового розслідування на 

власний розсуд тлумачити деякі положення закону, що створює умови для 

необґрунтованого обмеження прав і свобод учасників кримінального 

провадження, залучених до проведення СРД [477, c. 44]. 

З огляду на те, що ефективність проведення освідування як засобу 

збирання доказів слугує швидкому, повному й неупередженому 

розслідуванню кримінальних правопорушень, важливо законодавчо 

закріпити гарантії прав і свобод людини, зокрема й права на невтручання в 

особисте і сімейне життя під час його проведення. Відповідно до статті 241 

КПК України, освідування є самостійною процесуальною дією, 

передбаченою в главі 20 «Слідчі (розшукові) дії». За своєю сутністю та 

пізнавальними прийомами освідування є різновидом слідчого огляду, 

специфіка якого обумовлена його об’єктом – тілом живої особи. Освідування 

передбачає необхідність і можливість оголення тіла (або його частин) 

освідуваної особи. У цьому зв’язку відбуваються певні обмеження права 

особи на її тілесну недоторканність, що враховує законодавець у визначенні 

правил проведення цієї СРД. Зокрема, окреслено коло осіб, які можуть бути 

піддані освідуванню (підозрюваний, свідок, потерпілий); його мета й умови 

допустимості (частина 1 статті 241 КПК України).  

Щоб визначити, чи було порушено право на невтручання в приватне 

життя згідно з § 1 статті 8 Конвенції, застосуємо підхід, запропонований 

Д. Віткаускасом [331, c. 8]. Розпочнемо зі з’ясування, чи відбувається 

втручання в особисте і сімейне життя, у випадку проведення освідування. 

Відповідь буде ствердною з огляду на такі аспекти. 

У контексті тлумачення права на приватність, наданого ЄСПЛ, 

принциповими складниками сучасного розуміння права на приватне життя є, 
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крім походження, прізвища, ім’я, стану здоров’я [597, c. 683-700] тощо, 

також збереження власної психічної та фізичної цілісності. Ідеться про те, що 

людина покликана всебічно розвивати свої тілесні й духовні сили. Приватне 

життя передбачає право вільно розпоряджатися власним тілом, що становить 

об’єкт, яким органи державної влади не мають права розпоряджатися на 

власний розсуд (рішення ЄСПЛ у справі «Паннулло і Форте проти Франції» 

(1997)). У звʼязку із цим ЄСПЛ вважає втручанням у право на повагу до 

приватного життя випадки спонукання до проходження медичного чи 

психіатричного обстежень [596, c. 161-164]. Ось чому, на нашу думку, поряд 

із зазначеними прикладами, проведення освідування підозрюваного, свідка 

чи потерпілого для збирання доказів про вчинене кримінальне 

правопорушення теж слід розцінювати як втручання в приватне життя особи. 

Для прикладу, у справі «Яллог проти Німеччини» (54810/00 від 

11 липня 2006 року), ця процедура була поєднана з ризиком для здоров’я 

заявника, зокрема й тому, що попередньо не було відповідного анамнезу. Хоч 

і не навмисно, цей захід застосували в спосіб, який заподіяв заявникові і 

фізичного болю, і душевних страждань [231, c. 175]. 

Освідування є втручанням у приватне життя також за тією ознакою, 

що, за необхідності, його проводять за участю судово-медичного експерта 

або лікаря. Це твердження ґрунтується на тому, що ЄСПЛ вважає втручанням 

у приватне життя будь-яке медичне втручання, навіть якщо воно є 

незначним. 

Щоб встановити факт обґрунтованості втручання державних органів у 

приватне життя згідно з алгоритмом Д. Віткаускаса, слід визначити, чи було 

втручання законним. Для цього потрібно відповісти на запитання: 

1. Чи дозволене втручання внутрішньою законодавчою системою 

країни? 

Положення частин 1, 2 статті 241 КПК України вимагають проведення 

освідування за таких обов’язкових умов: 
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1.1. Освідування здійснює визначене коло уповноважених службових 

осіб – слідчий, прокурор. 

1.2. Освідування здійснюють щодо визначеного кола учасників 

кримінального провадження – підозрюваного, свідка чи потерпілого. 

Юридичною підставою проведення освідування є постанова прокурора. 

На відміну від попереднього КПК України 1960 року, цю постанову 

прокурор може винести особисто або за клопотанням слідчого. Цим створено 

додаткові гарантії захисту особи, забезпечено реалізацію її права на 

недоторканність. У постанові, поряд із загальними відомостями, викладають 

обставини, що зумовили проведення освідування, зазначають, хто підлягає 

освідуванню і з якою метою. Фактичною підставою для прийняття рішення 

про проведення освідування є відомості, інформація, достатні для імовірного 

висновку про те, що на тілі особи можуть бути сліди злочину чи особливі 

прикмети [225, c. 143]. 

Інформація може бути як процесуального, так і непроцесуального 

характеру. Під час проведення освідування не допускаються дії, які 

принижують честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров’я. 

Захисту прав особи сприяє припис КПК України, за яким слідчий, прокурор 

не вправі бути присутніми під час освідування особи іншої статі, коли це 

пов’язано з необхідністю її оголювати або оглянути інтимні ділянки на тілі.  

1.3. За необхідності освідування здійснюють за участю судово-

медичного експерта або лікаря. Виконуючи поставлені перед ним завдання, 

судово-медичний експерт або лікар вправі використовувати спеціальні 

медичні знання з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів 

кримінального правопорушення й особливих прикмет.  

Особливість статусу лікаря як спеціаліста полягає також у тому, що він 

має визначати тілесні ушкодження та характер дій, що можуть становити 

небезпеку для здоров’я освідуваної особи й проведення яких заборонено 

законом. Водночас лікар вправі вимагати занесення в протокол освідування 

своїх заперечень з приводу проведення тих діянь, які з погляду медицини 
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небезпечні для здоров’я цієї особи. Важливою є також і та обставина, що 

почуття сорому в людини не має виникати під час огляду її тіла лікарем чи 

експертом, тому закон не вимагає того, щоб ці особи були однієї статі з 

освідуваним [504, c. 234].  

Проте слід спрямувати увагу на суперечливість положень частини 2 

статті 241 КПК України. З одного боку, у ній міститься припис про те, що 

освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюють 

особи тієї самої статі. Водночас зазначено про виняток – проведення 

освідування лікарем і за згодою особи, яка освідується. Може скластися 

враження, що за згодою особи провести освідування може особа іншої статі 

або лікар. Про можливість освідування особи одноособово лікарем 

зазначають й інші автори [196, c. 538].  

На думку Є. Д. Лук’янчикова та Б. Є Лук’янчикова, яку ми поділяємо, 

слідчий і прокурор, попри згоду, не можуть бути присутніми під час 

освідування особи іншої статі, якщо це пов’язано з її оголенням. Тому такий 

припис у КПК України слід вважати недоречним і таким, що підлягає 

вилученню [227, c. 4]  

Застосування поняття «оголення особи» передбачає наявність оцінки –

правозастосовної діяльності учасника кримінального провадження, 

спрямованої на наповнення оцінного поняття конкретним нормативним 

змістом на підставі внутрішнього переконання, керуючись власною 

правосвідомістю, об’єктивним стандартом оцінного поняття та 

особливостями конкретного випадку, і встановлення відповідності між 

ознаками оцінного поняття та життєвої ситуації, до якої має бути застосовано 

кримінальну процесуальну норму [504, c. 234] 

У науці кримінального процесуального права побутує думка, що 

оголення верхньої частини грудей або спини, рук до передпліччя та ніг до 

колін не слід прирівнювати до оголення прихованих частин тіла особи. На 

переконання В. І. Громова, присутність слідчого під час такого освідування 

слід визнати обов’язковою, адже безпосереднє спостереження з його боку під 
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час установлення кожної фактичної обставини є необхідним в інтересах 

вирішення справи [98, c. 184]. 

Однак кожна людина, залежно від родинного виховання, традицій 

місцевості, національних укладів має власне уявлення щодо місць, які слід 

приховувати одягом. У кожному конкретному випадку визначення поняття 

«оголення особи» матиме певні критерії. Тому на традиційність у цьому 

питанні, на наш погляд, посилатися не можна. Уважаємо за доцільне 

залишити визначення питання щодо оголення тіла особи прерогативою 

слідчого й освідуваної особи в кожному конкретному випадку. Саме так 

урегулював це питання законодавець, передбачивши в частині 2 статті 241 

КПК України згоду особи, яку освідують, на проведення цієї СРД, що 

супроводжується оголенням тіла, слідчим певної статі. Водночас у будь-

якому разі оголення тіла, закритого одягом, перед слідчим протилежної статі 

не повинно порушувати принципу етичності, принижувати людську гідність 

освідуваної особи [504, c. 234-235].  

У цьому контексті слушною та цікавою є пропозиція В. В. Логінової 

про доповнення закону нормою, яка дозволяла б освідуваній особі заявляти 

клопотання про відвід понятих і спеціалістів від участі в проведенні 

освідування, пов’язаного з оголенням тіла, якщо є підстави вважати, що вони 

негативно ставляться до освідуваної особи й можуть розголосити обставини, 

що стосуються її особистого і сімейного життя [221, c. 128]. Доцільним 

видається внесення цієї пропозиції не лише щодо освідування, яке 

супроводжується оголенням особи, а й щодо всіх інших СРД, під час 

проведення яких можуть залучати понятих і спеціалістів. Зазначене 

положення слід визначити в статті 79 КПК України, у якій у назві та в 

частині 1 після слів «експерт» у відповідних відмінках доповнити словом 

«понятий» (додаток И).  

Постають сумніви й щодо проведення освідування судово-медичним 

експертом або лікарем без участі слідчого. Відповідно до статті 193 КПК 

України 1960 року було передбачено два види освідування – слідче й судово-
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медичне. Судово-медичне освідування проводив судово-медичний експерт 

або лікар, який мав для цього відповідні спеціальні знання. За результатами 

такого освідування складали акт, а якщо його проводив лікар – він видавав 

довідку. Аналогічні рекомендації висловлюють і нині. Зокрема, слідчому й 

прокурору заборонено бути присутніми під час освідування особи іншої 

статі, якщо це пов’язано з необхідністю оголення останньої, тож пропонують 

доручати його судово-медичному експерту або лікарю (які можуть бути 

будь-якої статі), а його результати заносити до протоколу зі слів лікаря чи 

експерта [193, c. 322]. 

З аналізу статті 241 чинного КПК України вбачається певна 

неузгодженість процесуальних норм. Зокрема, освідування, яке 

супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюють особи тієї самої 

статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка 

освідується. Водночас у цій ситуації не зазначено про можливість залучення 

до проведення освідування судово-медичного експерта. Проте його участь 

під час такого освідування, зазначає Є. Д. Лук’янчиков, а ми цілком 

поділяємо його твердження, може бути результативнішою. Така діяльність, 

вважає цей науковець, є його професійним обов’язком і повсякденною 

роботою. Водночас слід зауважити, що судово-медичний експерт і лікар під 

час освідування застосовують медичний підхід, не акцентуючи на 

встановленні та фіксації особливих прикмет і слідів, які можуть згодом мати 

значення для проведення трасологічних досліджень з метою встановлення 

механізму заподіяння тілесних ушкоджень [226, c. 90].  

2. Чи є відповідна законодавча норма доступною для громадянина, чи 

мав громадянин взагалі можливість сформувати достатнє для обставин 

справи уявлення про норми закону, застосовні до цього випадку, та чи 

достатньо точною є норма закону, щоб дозволити громадянину передбачати 

(у розумних межах) можливі наслідки власних дій [331]?  
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Визначивши викладені вимоги таким критеріям, як доступність закону 

для громадянина, слід вказати на такі законодавчі вимоги, якими вона 

забезпечена в Україні: 

2.1. Частина 3 статті 241 КПК України вимагає перед початком 

освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред’являти постанову 

прокурора. 

2.2. Частиною 3 статті 42 КПК України передбачене право 

підозрюваного бути чітко та своєчасно повідомленим про свої права, а також 

отримати їх роз’яснення. Право потерпілого бути повідомленим про його 

права й обов’язки закріплено в статті 56 КПК України. Права свідка, 

регламентовані у статті 66 КПК України, такого не передбачають. Частина 3 

статті 223 КПК України регламентує обов’язки слідчого, прокурора перед 

проведенням СРД особам, які беруть у ній участь, роз’яснювати їхні права й 

обов’язки, передбачені КПК України, а також відповідальність, встановлену 

законом [195]. 

З огляду на зазначене, на нашу думку, доречним буде за аналогією до 

правової регламентації допиту перше речення частини 3 статті 241 КПК 

України викласти у наступній редакції: «Перед початком освідування особі, 

яка підлягає освідуванню, пред’являється постанова прокурора, 

роз’яснюються її права, а також мета та порядок проведення освідування». 

3. Відповіддю на питання, чи мало втручання законну мету, є 

встановлення уповноваженою службовою особою фактичної підстави 

проведення освідування, а саме – проведення освідування для виявлення на 

тілі слідів злочину або особливих прикмет. У цьому випадку таке втручання 

слугує захисту громадського порядку, розслідуванню кримінального 

правопорушення. Однак встановлення доцільності досягнення цієї мети саме 

шляхом проведення освідування законодавець віддає на розсуд дізнавачу, 

слідчому або прокурору [599, c. 189]. 

4. Під час розгляду положень статті 241 КПК України складним 

видається встановлення відповідності проведення освідування такому 
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критерію, визначеному відповідно до алгоритму Д. Віткаускаса, як 

домірність. Зокрема, аналізуючи будь-яке втручання, слід визначитися, чи 

було воно необхідним у демократичному суспільстві (зокрема, чи було воно 

адекватною реакцією на суспільну необхідність, що не потребує зволікань).  

У нашому випадку йдеться про те, що особі після пред’явлення постанови 

прокурора пропонують добровільно пройти освідування, а в разі її відмови 

освідування проводять примусово. Саме допустимість застосування примусу, 

передусім – у формі фізичної дії, його меж і підстав до учасників процесу, які 

відмовляються від проведення цих СРД, є однією з найактуальніших 

проблем [331]. 

Визначаючи, чи оскаржувані заходи були «необхідними в 

демократичному суспільстві», ЄСПЛ зауважив, що поняття «необхідність» у 

межах статті 8 Конвенції означає, що втручання повинно відповідати 

нагальній соціальній потребі, зокрема, має залишатися пропорційним 

досягнутій законній меті (рішення ЄСПЛ у справі «Z проти Фінляндії» 

(1997)). ЄСПЛ підтвердив, що він буде розглядати питання про те, чи були 

причини, з урахуванням справи загалом, виправданими, належними й 

достатніми, і чи були ці заходи пропорційними законній меті. Вирішуючи, чи 

було втручання «необхідним», ЄСПЛ розглядатиме межі розсуду, надані 

державним органам влади, однак обов’язок держави-відповідача – 

продемонструвати існування нагальної соціальної позиції за втручанням 

(рішення ЄСПЛ у справі «Пихович проти Польщі» (2012)) [311, c. 83].  

Знову ж таки, як і у випадку визначення доцільності, встановлення 

домірності примусового освідування законодавець віддає на розсуд слідчому 

або прокурору. Це, на нашу думку, підвищує суб’єктивізм прийняття 

юридично значущого рішення уповноваженою службовою особою та 

призводить, у разі оскарження, до необхідності доведення його 

виправданості. 

Питання застосування примусу під час проведення освідування щодо 

свідків і потерпілих, його допустимості з позицій забезпечення права людини 
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на невтручання в особисте і сімейне життя та охорону інших цінностей особи 

є одним із найдискусійніших у теорії кримінального процесуального права. 

За твердженням І. О. Антонова, освідування, пов’язане з примусовим 

оголенням тих частин тіла потерпілого, свідка, які зазвичай ховають під 

одягом (передусім у справах про статеві злочини), недопустимо в усіх 

випадках. Аргументи проти примусового огляду свідків і потерпілих 

наводять такі. Насильницьке здійснення окреслених дій є порушенням 

тілесної недоторканності, частиною недоторканності особи, що гарантована 

Конституцією. Огляд, пов’язаний з оголенням тіла людини, «заподіює збиток 

відчуттю соромливості», яке потрібно поважати, тим паче, що потерпілий 

вже і так постраждав від злочину. Як наочний приклад недопустимості 

фізичного примусу автор цієї позиції стверджує, що не можна, зокрема, 

допустити, аби жінку, що заперечує проти огляду її тіла і чинить фізичний 

опір слідчому, понятим, лікарям, все-таки примусово оголювали, доставили 

на гінекологічне крісло й піддали примусовому огляду або 

експертизі [9, c. 110].  

Застосування примусу в ситуаціях, коли освідування проводить не 

слідчий, а судово-медичний експерт або лікар, і коли необхідно долати опір 

освідуваного, не лише недопустимо, а й майже неможливо. Поза сумнівом 

лікар визнає для себе неможливим застосувати силу під час проведення 

освідування. Лікарська етика, яка передбачає обов’язковим для лікаря 

отримання згоди в пацієнта на проведення дій, не допускає таких медичних 

маніпуляцій без добровільної згоди [517]. 

За необхідності примусового освідування, відповідно до частин 3, 5 

статті 241 КПК України, його буде проводити виключно слідчий та 

запрошені ним із цією метою інші працівники. Присутність судово-

медичного експерта або лікаря необхідна виключно для надання допомоги 

слідчому шляхом використання їхніх спеціальних медичних знань під час 

фіксації та перебігу такого примусового освідування. Однак брати активну 

участь у примусових діях щодо освідуваного ці особи однозначно не будуть. 
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На противагу окресленій позиції, І. М. Янченко зауважує, що 

процесуальні особливості провадження освідування повинні бути 

однаковими незалежно від процесуального статусу особи на момент 

провадження зазначеної СРД. У разі процесуальної необхідності й 

відсутності інших можливостей встановити факти, які мають суттєве 

значення для справи, продовжує ця авторка, вважається припустимим 

проведення примусового освідування стосовно особи як обвинуваченого 

(підозрюваного), так і потерпілого (свідка) [584, c. 126]  

На наш погляд, примусовим освідування потерпілих і свідків може 

бути лише в тих випадках, коли відмова від огляду унеможливлює правову 

оцінку діяння і ставить під загрозу розслідування злочину, встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. На 

підтвердження цієї думки слід навести позицію ЄСПЛ у справі «X. і Y. проти 

Нідерландів» (1985), згідно з якою щоб порушення позитивного зобов’язання 

за статтею 8 Конвенції було визнаним, втручання в права позивача має бути 

суттєвим. У цій справі йшлося про основні цінності й істотні аспекти 

приватного життя, зокрема, відсутність права в розумово неповноцінної 

дівчини ініціювати порушити кримінальну справу проти особи, яку 

підозрювали в її зґвалтуванні [599, c. 189]. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне внести зміни до 

частини 1 статті 241 КПК України й викласти її в такій редакції: 

«Для виявлення на тілі людини особливих прикмет, слідів 

кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального 

провадження, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 

експертизу, слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, а також 

потерпілого і свідка за їх згоди, за винятком випадків, коли освідування 

необхідне для оцінки достовірності їх показань». 

Відповідно, частину 3 статті 241 КПК України доцільно викласти в 

такій редакції: «Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється постанова прокурора, роз’яснюються її права, а також мета 
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та порядок проведення освідування. Після цього особі пропонується 

добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводять 

примусово у випадках, передбачених частиною першою цієї статті. 

Примусове залучення підозрюваного, потерпілого чи свідка для проведення 

освідування за участю судово-медичного експерта або лікаря чи інших 

спеціалістів з різних галузей науки і техніки здійснюється за ухвалою 

слідчого судді, суду». 

Урахування висловлених нами пропозицій слугуватиме додатковою 

гарантією від порушення конституційних прав і свобод осіб у кримінальному 

провадженні, зокрема права на невтручання в особисте і сімейне життя. Такі 

пропозиції щодо змін і доповнень КПК України нададуть можливість 

реальніше, ефективніше гарантувати дотримання міжнародно-правової та 

конституційної засади невтручання в особисте і сімейне життя на досудовому 

розслідуванні. 

Результати анкетування слідчих засвідчують, що під час проведення 

освідування вони залучають різних спеціалістів, хоча в законі йдеться лише 

про судово-медичного експерта або лікаря (додаток А). Участі в освідуванні 

іншого спеціаліста, крім лікаря, кримінальне процесуальне законодавство 

України не передбачає. Водночас у практичній діяльності трапляються 

випадки запрошення до участі в освідуванні інших осіб, які володіють 

спеціальними знаннями [207, c. 9].  

Досліджуючи це питання, О. А. Борідько та В. В. Логінова вважають, 

що під час проведення освідування підозрюваного, який завдав тілесних 

ушкоджень із застосуванням вогнепальної зброї, слід залучати спеціаліста в 

галузі судової балістики [38]. На наш погляд, доцільно розширити коло 

спеціалістів, яких поряд із судово-медичним експертом і лікарем можуть 

запрошувати для участі в проведенні освідування, що забезпечить 

підвищення його дієвості й ефективності [504, c. 239]. Ними можуть бути 

спеціаліст в галузі трасології, судової хімії, спеціаліст з використання 

криміналістичної техніки тощо. 
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Виявлені під час освідування особливі прикмети, сліди кримінального 

правопорушення чи тілесні ушкодження повинні бути належно зафіксовані в 

протоколі СРД. Виявлені тілесні ушкодження чи особливі прикмети 

фіксують за допомогою фото- чи відеокамери або замальовують. Якщо 

особливі прикмети чи тілесні ушкодження виявлено на закритих одягом 

ділянках тіла, то з етичних міркувань слід їх фотографувати, уникаючи за 

змоги фіксації обличчя освідуваної особи [38]. 

Доходимо висновку, що, на відміну від деяких інших видів слідчого 

огляду, освідування суттєво порушує право на недоторканність й особисту 

свободу громадян, що пов’язано з можливістю розголошення інтимних 

обставин їх життя. Зважаючи на це, законодавець визначив спеціальні 

правила його проведення. Однак чітка кримінальна процесуальна 

регламентація освідування сама по собі не вирішує питань забезпечення права 

на невтручання в особисте життя. Передбачене, проте не забезпечене 

системою гарантій, це право є просто декларацією. Одна з причин прийняття 

незаконних і необґрунтованих процесуальних рішень, що порушують права 

особи й завдають шкоди охоронюваним законом інтересам, полягає в 

недостатності процесуальних гарантій, браку відпрацьованого механізму їх 

реалізації. Тож висловлені криміналістичні рекомендації сприятимуть 

підвищенню дієвості й ефективності проведення освідування [504, c. 239].  

Втручання в особисте і сімейне життя людини може відбуватися і під 

час проведення судових експертиз на різних стадіях кримінального 

провадження. Проведенню судової експертизи притаманні виникнення, 

розвиток і припинення комплексу складних правовідносин як між суб’єктами 

судово-експертної діяльності (експерт, слідчий, суддя), так і між особами, 

чиїх інтересів вона стосується (підозрюваний, підсудний, потерпілий, 

цивільний позивач та ін.). Однак дотримання прав і свобод людини в 

експертній діяльності є обов’язковою та неодмінною умовою роботи 

працівників експертної установи. 
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У КПК України йдеться про проведення експертизи як процесуальної 

дії, що полягає в дослідженні експертом речових доказів та інших матеріалів 

з метою встановлення фактичних даних й обставин, які мають значення для 

кримінального провадження. У практичній діяльності слідчий призначає 

експертизи відповідною постановою, хоча про це наразі конкретно не 

зазначено в КПК України, а слідчий суддя чи суд першої інстанції – ухвалою, 

якщо постає необхідність у залученні спеціальних знань. 

Серед найсуттєвіших новел, пов’язаних із підписанням Президентом 

України Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ, є те, що в 

кримінальному провадженні судово-експертну діяльність здійснюватимуть 

саме та виключно державні спеціалізовані установи [336]. До них за 

частиною другою статті 7 Закону України «Про судову експертизу» від 

25 лютого 1994 року № 4038-XII належать: науково-дослідні установи 

судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи 

судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи 

Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби МВС України, 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної 

прикордонної служби України [359]. В інших випадках судові експертизи 

також здійснюють судові експерти, які не є працівниками зазначених 

установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань. Тобто 

«приватні судові експерти» наразі більше не можуть проводити судові 

експертизи в кримінальних провадженнях [521, c. 360].  

Проаналізуємо основні права і свободи людини, що можуть бути 

порушені під час здійснення експертної діяльності на досудовому 

розслідуванні, та визначимо шляхи вдосконалення діяльності експертів з 

дотримання прав людини. 

У випадках, передбачених частиною 2 статті 242 КПК України, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/JH4T400A
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обов’язково призначають судово-медичну експертизу, а частинами 1, 2 

статті 486 КПК України – психолого-психіатричну та психологічну 

експертизи. Не призначення в зазначених випадках експертизи органами 

досудового розслідування призводить до неповноти дослідження обставин 

кримінального провадження [507, c. 366].  

Нерідко під час проведення почеркознавчої експертизи її об’єктами є 

особисте листування людини, таємниця якого гарантована статтею 31 

Конституції України. На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій 

листування можна здійснювати з використанням мережі Інтернет. У цьому 

разі призначають комп’ютерно-технічну експертизу, під час якої експерт 

також ознайомлюється з особистим листуванням особи [509, c. 65].  

В експертних підрозділах можуть проводити експертизи волосся, 

імунологічну, цитологічну, молекулярно-генетичну, одорологічну та інші 

види експертиз, які раніше проводили виключно експертні установи 

Міністерства охорони здоров’я України. З метою одержання зразків для 

експертизи під час проведення таких експертиз як спеціалістів залучали 

судово-медичних експертів. Нині, з огляду на розширення можливостей 

експертної служби МВС України, як спеціалістів можуть залучати 

працівників цієї служби, які згодом виконуватимуть відповідні експертизи. 

Украй актуальним є це положення під час отримання зразків біологічного 

походження від людини в певний спосіб, коли порушують її недоторканність, 

передусім якщо їх відбирають у примусовому порядку. Тому для 

забезпечення прав людини під час відібрання зразків біологічного 

походження необхідно дотримуватися процесуального порядку проведення, 

не допускати принизливого ставлення до особи й обирати безпечні методи 

збирання матеріалу [509, c. 65]. 

Проблема невтручання в особисте і сімейне життя людини гостро 

постає під час проведення біологічної експертизи або ДНК-аналізу, що дає 

змогу ідентифікувати особу за слідами крові, слини, сперми, клітинами 

епітелію, частинами тканин й органів людини, волоссям [509, c. 65-66]. На 
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сучасному етапі активно впроваджують у практику цей метод, що надає 

можливість досліджувати навіть незначні кількості зруйнованих молекул 

ДНК. Завдяки цьому вдалося усунути одну з перешкод на шляху практичного 

судово-медичного та криміналістичного використання методу, яка полягала в 

обмеженості матеріалу, необхідного для проведення результативного 

дослідження, за обсягом і якістю [80, c. 70]. Застосування цього методу в 

практику правоохоронних органів дає змогу ідентифікувати будь-які об’єкти 

біологічного походження, якщо в них збереглися молекули ДНК. Передусім 

це стосується особи, яка вчинила злочин і залишила сліди біологічного 

походження. Саме тому під час роботи зі слідами на місці вчинення злочину 

слід дотримуватися певної послідовності в застосуванні методів їх виявлення 

та вилучення, щоб забезпечити можливість проведення генотипоскопічних 

досліджень. Нині дослідження біологічних об’єктів методом ДНК-аналізу 

проводять на базі відділу біологічних експертиз у секторі молекулярно-

генетичної експертизи Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України [224, c. 39]. Використання цього 

методу ідентифікації особи за біологічними слідами надає можливість 

реалізувати низку завдань. По-перше, встановити належність біологічних 

слідів (кров, сперма, слина, волосся, м’язова, епітеліальна та кісткова 

тканини), виявлених на місці злочину, конкретній особі, яку підозрюють у 

його вчиненні. По-друге, встановити, що біологічні сліди, вилучені з місць 

нерозкритих злочинів, належать одній особі. Це дає підстави висунути 

версію про вчинення серії злочинів однією особою, об’єднати наявну 

інформацію про розрізнені злочини й застосувати інший підхід до її оцінки та 

складання психологічного профілю злочинця. По-третє, здійснити перевірку 

ДНК-профілів, виділених з біологічних слідів, вилучених із місця 

нерозкритого злочину, за інформаційними базами ДНК-профілів, що 

формують правоохоронні органи. Позитивний висновок про встановлення 

особи за результатами такого дослідження мають оцінювати нарівні з іншими 

доказами. На практиці трапляються випадки, коли в організмі людини 
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виявлено два ДНК-профілі. Це є наслідком пересадки кісткового мозку від 

донора. Ця проблема привернула увагу науковців і була обговорена на 

зустрічі Американського товариства генетики людства (American Society of 

Human Genetics-ASHG) [57, c. 252]. По-четверте, диференціювати ДНК у 

змішаних слідах біологічного походження (зґвалтування жертви декількома 

особами) і встановити кількість осіб, яким належить біологічна речовина. По-

п’яте, ідентифікувати останки розчленованого трупа, жертв катастроф або 

загибелі людей у місцях бойових дій чи терористичних актів, коли близькі 

родичі живі (із жовтня 2014 року створено базу ДНК-профілів, що дає змогу 

встановити загиблих у зоні проведення антитерористичної операції). По-

шосте, встановити, чи є родинні зв’язки між особами у випадках спірного 

батьківства, дітовбивства, крадіжки чи підміни дітей, а також братами й 

сестрами [224, c. 40-41]. 

Проте широкі можливості ДНК-аналізу в ідентифікації об’єктів за 

слідами біологічного походження, як і будь-які інші дослідження, у 

кримінальному провадженні не слід ідеалізувати. Не випадково увагу 

науковців привернули можливості й способи фальсифікації об’єктів ДНК-

ідентифікації. Цьому частково сприяє сучасне інформаційне поле, що 

створюють засоби масової інформації, а також набуття злочинного досвіду в 

місцях відбування покарання [565, c. 163]. 

Об’єкти біологічного походження, зазначає І. О. Перепечина, можна 

знайти й підкинути на місце вчинення злочину. Вони є скрізь: залишені 

недопалки цигарок, ємності з-під напоїв, гумова жуйка, презервативи в 

парках, скверах, на пляжах та в інших місцях. Виявлення таких слідів на 

місці злочину та перевірка за базами даних може спрямувати слідство 

хибним шляхом. Якщо особа перебуває на обліку, для перевірки її 

причетності до злочину буде затрачено чимало зусиль і часу, а якщо 

біологічний об’єкт буде підкинуто від невідомої особи – встановити її буде 

неможливо [290, c. 192-193]. Водночас відсутність унормування в 

законодавстві процедури відібрання зразків для ДНК-аналізу порушує 
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конвенційні гарантії. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ від 14 квітня 2020 року 

у справі «Драган Петрович проти Сербії» [402], де він послався на рішення 

Великої палати від 4 грудня 2008 року у справі «S. і Марпер проти 

Сполученого Королівства», що зберігання і зразків клітин, і профілів ДНК є 

втручанням держави в право заявників на повагу до їхнього приватного 

життя за змістом положень 1 статті 8 Конвенції (пункт 77) [621]. 

Тому, на наше переконання, кримінальний процесуальний закон 

повинен забезпечити максимальні гарантії невтручання в особисте і сімейне 

життя громадян під час проведення зазначених дій, допускати лише 

необхідні обмеження їхніх прав і гарантувати захист відомостей, які є 

особистою і сімейною таємницею. 

Рівень оснащеності злочинності в умовах технічного прогресу 

суспільства стрімко зростає. Не лише вчені, а й практичні працівники 

вважають за необхідне розширити мережі ДНК-лабораторій та створити 

Національну базу даних генетичних ознак людини для використання в 

розслідуванні кримінальних правопорушень. У базі має зберігатися той 

мінімум інформації, що необхідний для ідентифікації людини, а зразки 

мають знищувати. Це необхідно для попередження можливих 

зловживань [125]. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національну поліцію» від 

2 липня 2015 року № 580-VIII, згадане положення в частині, що дозволяє 

поліції під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 

частини 1 цієї статті, забезпечувати збирання, накопичення біометричних 

даних у вигляді зразків ДНК, є таким, що не відповідає положенням частин 1, 

2 статті 8 та частин 1, 2 статті 32 Конституції України у їх взаємозв’язку. 

Адже в цьому разі будь-яка людина стане потенційним підозрюваним у 

кожному злочині, що вчиняють у державі. Звісно, загальна база даних ДНК 

надасть можливість розкривати більшу кількість злочинів, проте її створення 

загрожує громадянам втратою особистої свободи, незалежності й таємниці 

особистого і сімейного життя [520, c. 325].  
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Відповідно до рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи 

№ R(87)15, прийнятої ще 1987 року, необхідно вживати заходів, щоб 

персональні дані, які зберігають для завдань діяльності поліції, видаляли, 

якщо більше немає необхідності в їх зберіганні. Також у рекомендаціях 

зазначено: для того щоб визначити, чи потрібні ще ці матеріалі, слід 

ураховувати результати розслідування справи, набрання чинності судовим 

рішенням (зокрема виправдувальним вироком), відбування призначеного 

покарання тощо [379].  

Питання щодо зберігання зразків ДНК порушено в рекомендаціях 

Комітету міністрів Ради Європи № R(92)1, підготовлених 1992 року. У цьому 

документі зазначено, що зразки або інші тканини людини, взяті у фізичних 

осіб для аналізу ДНК, не повинні зберігатися після винесення остаточного 

рішення у справі, у межах якої вони були використані, крім випадків, коли це 

необхідно для завдань, безпосередньо пов’язаних з метою їх збирання. 

Водночас цей документ передбачає і винятки. Для прикладу, результати 

аналізу ДНК можуть зберігати, якщо людина, якій вони належать, була 

визнана судом винною у вчиненні тяжких злочинів проти життя, 

недоторканності й безпеки інших осіб. Щоправда, навіть у таких випадках, на 

переконання О. М. Дроздова, національне законодавство має чітко визначити 

строки зберігання такої інформації [117].  

Відповідно до пункту 8 цих рекомендацій, про використання аналізу 

ДНК в межах провадження за кримінальними справами, коли йдеться про 

державну безпеку, національне законодавство може дозволяти зберігання 

зразків, результатів аналізу ДНК особи, навіть якщо їй не було висунуто 

звинувачення у вчиненні злочину або якщо стосовно неї не було винесено 

обвинувального вироку суду [295].  

Ми поділяємо позицію вчених, які вважають, що в базі має зберігатися 

той мінімум інформації, що необхідний для ідентифікації людини, а зразки 

повинні бути знищені [167, c. 142].  
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Тому виправданою є необхідність регламентації та встановлення таких  

обмежень на законодавчому рівні: збирати зразки ДНК лише за тяжкими й 

особливо тяжкими кримінальними правопорушеннями; визначити строк їх 

зберігання та порядок знищення; осіб, які будуть мати доступ до такої 

інформації; встановити кримінальну відповідальність за її використання не з 

метою розслідування кримінальних правопорушень. Виключно за умов чіткої 

регламентації процедури накопичення та зберігання зразків ДНК втручання в 

особисте і сімейне життя особи може бути визнане законним. З огляду на 

зазначене, практичні працівники та науковці повинні розробити нормативно-

правові акти, які чітко регламентували б обсяг і порядок відібрання та 

зберігання зразків ДНК, а також вимоги щодо гарантування збереження такої 

інформації про особу та її конфіденційності. Лише після прийняття їх 

можливим є накопичення та зберігання біометричних даних у вигляді зразків 

ДНК особи [295]. 

Як і під час проведення освідування, постає проблема допустимості 

примусу, насамперед у формі фізичної дії, його меж і підстав застосування 

щодо учасників процесу, які відмовляються від проведення цих СРД. 

З огляду на предмет дослідження, значущою є проблема щодо 

відомостей, які обґрунтовують: необхідність призначення експертизи; 

сумніви з приводу осудності обвинуваченого (підозрюваного); сумніви в 

можливості конкретного учасника процесу сприймати обставини, які мають 

значення для кримінального провадження, і давати правдиві 

показання [520, c. 325]. Слушним видається твердження вчених про те, що 

експертизу призначають за умови, якщо наявні сумніви зумовлені 

фактичними обставинами, що встановлені під час провадження у 

справі [168, c. 150]. Ними можуть бути відомості про те, що особа перебуває 

на обліку або лікувалася в психіатричній установі, а також дані про 

особливості її поведінки в суспільному житті. Такі відомості повинні 

міститися в медичних документах, показаннях осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, клопотаннях про призначення психіатричної 
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експертизи, показаннях власне особи. На наш погляд, дані, які 

обґрунтовують необхідність проведення інших видів судово-медичних 

експертиз, повинні міститися в процесуальних документах або документах, 

долучених до матеріалів кримінального провадження [507, c. 368].  

Відповідно до частини 4 статті 69 КПК України, експерт не має права 

за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Якщо 

було б інакше, під час збирання додаткових матеріалів реальною поставала б 

небезпека розголошення ним даних не лише досудового розслідування, а й 

відомостей про приватне життя учасників кримінального провадження та 

осіб, яких до нього залучали. У зв’язку із зазначеним, слідчому необхідно 

окреслити, які матеріали кримінального провадження можуть бути надані 

експерту для ознайомлення та які дослідження на їх підставі може бути 

проведено. Варто врахувати належність таких матеріалів до предмета 

експертизи й питань, винесених на розгляд експерта [507, c. 365-369].  

Отже, постала необхідність внесення певних змін у процедуру 

провадження експертних досліджень, передбачених КПК України, оскільки 

наявні прогалини та колізії створюють проблеми в здійсненні судової 

експертизи та призводять до  порушення прав і свобод людини. 

З метою нерозголошення обставин особистого і сімейного життя 

людини під час проведення експертизи вважаємо за доцільне попереджати 

експерта про передбачену КК України відповідальність не лише за злісне 

ухилення від явки до органів досудового розслідування, прокурора й суду 

або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 

обов’язків, а також за розголошення даних особистого характеру, які 

містяться в наданих йому матеріалах кримінального провадження, висновку 

та його змісті, проведених з особою дій, за допомогою яких було отримано 

цей висновок [507, c. 369].  

Ми вважаємо неправильним, що в частині 3 статті 242 КПК України 

зазначено про учасників кримінального провадження без урахування їхнього 

статусу. Адже порядок проведення медичної або психіатричної експертиз 
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щодо підозрюваного має відрізнятися від залучення до цих процесуальних 

дій потерпілого й свідка як учасників кримінального провадження. Якщо 

застосування примусу до підозрюваного під час проведення зазначених 

експертиз загалом можна виправдати, то примусове залучення потерпілого та 

свідка видається сумнівним. Процесуальний статус цих учасників 

кримінального провадження на момент призначення медичної або 

психіатричної експертиз у жодному разі не свідчить про причетність їх до 

вчиненого кримінального правопорушення. З огляду на викладене, 

застосування примусу до потерпілого і свідка вважаємо неприпустимим. 

Іншою є ситуація, коли ці особи або їхні представники у випадках, 

передбачених законом, не заперечують проти проведення саме цих видів 

експертиз і фіксують своє добровільне рішення у відповідній письмовій заяві. 

У звʼязку із зазначеним, частину 3 статті 242 КПК України доцільно 

викласти в такій редакції: «Примусове залучення підозрюваного для 

проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою 

слідчого судді, суду. Зазначені експертизи щодо потерпілого чи свідка 

проводять за їх письмовою згодою або згодою їхніх законних представників». 

Отже, проведення експертизи, зокрема медичної і психіатричної, 

поміщення підозрюваного до медичної установи, а також отримання зразків 

для експертизи здебільшого безпосередньо пов’язано з обґрунтованою 

необхідністю отримання відомостей про особисте життя людини (наприклад, 

про дефекти фізичного або психічного розвитку, виявлені під час проведення 

експертизи, тощо). Крім цього, окреслені дії також поєднані з обмеженням 

свободи поведінки особи [509, c. 63]. Зокрема, С. І. Фесенко зазначає, що 

відбір будь-якого біологічного матеріалу в особи для дослідження – це 

медичне втручання, спрямоване не на лікування. Для прикладу, відбір зразка 

крові з вени супроводжується болісним відчуттям людини. Породжує 

сумніви й побоювання щодо можливого інфікування під час забору крові. 

Така маніпуляція належить до інвазійного медичного втручання та пов’язана 

із вторгненням до сфери особистих інтересів й обмеженням свободи людини 



216 
 

на особисту тілесну недоторканність, а також обмеження права на повагу до 

її гідності. Адже для проведення експертизи постає необхідність збору 

анамнезу перенесених захворювань, трансфузії крові, повідомлення 

особистих чи інтимних відомостей про хвороби [552, c. 102].  

Отримання зразків для експертизи в загальних рисах регламентоване 

статтею 245 КПК України. Їх отримують в разі необхідності, тож для 

позначення випадків, за яких можуть проводити цю процесуальну дію, у 

КПК України використовують оцінне поняття. Це закономірно, оскільки 

викласти вичерпний перелік підстав, за яких стороні кримінального 

провадження буде необхідно отримати зразки для експертизи в практичній 

діяльності, видається неможливим [523, c. 291].  

У частині 2 статті 245 КПК України зазначено, що порядок відібрання 

зразків з речей і документів встановлений згідно з положеннями про 

тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160–166 цього Кодексу), 

відповідно до яких сторони кримінального провадження мають право 

звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з 

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Проте не цілком зрозуміло, яким є порядок отримання зразків для 

експертизи від людини, що є результатом її опосередкованої діяльності 

(почерк, підпис тощо). Законодавець не дає чіткої відповіді на питання, чи 

необхідно звертатися з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до речей 

і документів, коли особа добровільно надає відповідні зразки. Це є суттєвою 

прогалиною, оскільки викликає чимало сумнівів як у науковців, так і 

практичних працівників за необхідності проведення таких дій у 

кримінальному провадженні. Аналіз практичної діяльності засвідчує, що 

слідчі, прокурори та судді іноді неправильно трактують і застосовують 

положення частини 2 статті 245 КПК України. Для прикладу, слідчий суддя 

місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, розглянувши 

клопотання старшого слідчого ОСОБА_3, погоджене з прокурором 

ОСОБА_1, про надання дозволу на отримання експериментальних зразків 
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почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи, його 

задовольнив [546]. Отже, слідчий суддя, який здійснював судовий контроль 

за дотриманням прав, свобод й інтересів осіб у кримінальному провадженні, 

їх просто порушив, оскільки КПК України не передбачає можливості 

надання ним дозволу сторонам на відбирання від підозрюваного зразків, які 

не віднесено до категорії біологічних. А зразки підпису та почерку в 

жодному разі не є біологічними зразками.  

Із цього приводу правильно вважає А. В. Шульженко, що дослідження 

біологічних виділень людини проводять під час імунологічної експертизи. Її 

об’єктами є кров, сеча, слина, сперма, жовч, вміст піхви, прямої кишки чи 

ротової порожнини тощо. Дослідженням зразків продуктів діяльності 

людини займається почеркознавча, трасологічна, авторознавча, фоноскопічна 

й інші види експертиз. Дослідженням інших зразків, пов’язаних з людиною, є 

дактилоскопічна, цитологічна та інші експертизи [577, c. 128]. 

Також у зазначеній нормі статті 245 КПК України чітко не зазначено, 

який саме процесуальний документ повинен бути складений під час 

отримання зразків для експертизи – протокол про отримання зразків для 

експертизи чи протокол про тимчасовий доступ до речей і документів з 

описом документів відповідно до визначеного для цих дій процесуального 

порядку проведення [523, c. 292]. На нашу думку, якщо особа добровільно 

надає будь-які зразки для експертизи, вона повинна написати власноручну 

заяву про те, що вона просить їх долучити до матеріалів кримінального 

провадження. Саме такі дії не порушуватимуть її права й не будуть 

затягувати строки кримінального провадження [509, c. 64]. 

Слід зауважити, що в статті 245 КПК України визначено розширене 

коло суб’єктів, які мають право отримувати зразки для експертизи. Проте 

законодавець чітко їх не встановлює, а використовує загальне поняття – 

сторона кримінального провадження. На відміну від сторони обвинувачення, 

адвокат як сторона захисту та його підзахисний обмежені у своїх 

можливостях із збирання та отримання зразків. Сторона захисту не має права 
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проводити СРД, не має права проникати в приміщення чи інші володіння 

особи, не може відбирати зразки для порівняльних досліджень, не може 

витребувати від інших осіб чи організацій за своєю вимогою документи, 

предмети як об’єкти експертизи. У сторони захисту є лише право заявити 

клопотання слідчому, прокурору, слідчому судді про вчинення таких 

дій [90, c. 93]. Останнє положення, на наш погляд, потребує уточнення. 

Юридичною підставою для отримання зразків є постанова слідчого, 

прокурора, які здійснюють досудове розслідування, або ухвала слідчого 

судді, суду. До проведення такої процесуальної дії можна залучати 

спеціаліста, який надає допомогу під час отримання зразків для експертизи, 

що, поза сумнівом, сприяє якіснішому її проведенню [509, c. 64]. 

Водночас зі змісту частини 1 статті 245 КПК України вбачається, що в 

разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи їх відбирає 

сторона кримінального провадження, яка звернулася за проведенням 

експертизи. Якщо такою стороною є сторона захисту, логічно передбачити, 

що адвокат, маючи повноваження самостійно залучити для проведення 

експертизи, зокрема обовʼязкової, експертну установу, експерта або 

експертів (частина 1 статті 242, абзац другий частини 2 статті 243 КПК 

України), вправі також одержати необхідні зразки для проведення такої 

експертизи. Однак питання про те, який документ, крім ухвали слідчого 

судді, є юридичною підставою для отримання стороною захисту зразків для 

експертизи та який документ вона має скласти за результатами таких дій, у 

КПК України, на жаль, досі є невирішене. 

Доволі проблемним і суперечливим залишається питання, пов’язане із 

визначенням осіб, від яких можуть бути отримані зразки для експертизи не 

лише добровільно, а й примусово [523, c. 292]. Традиційно вважають, що 

слідчий може отримувати зразки для експертизи від підозрюваного, 

потерпілого, свідка, включаючи зразки почерку, крові, слини, сперми, 

волосся, відбитків пальців рук, зліпків зубів, результатів діяльності (слідова 

доріжка) тощо [162, c. 66]. Однак це доволі складне практичне питання, що 



219 
 

виходить за межі предмета нашого дослідження, повинно бути, як цілком 

слушно зазначає С. О. Коропецька, ґрунтовно вивчене науковцями для 

визначення, у яких саме випадках і щодо якої конкретно особи може бути 

застосовано заходи процесуального примусу, суб’єктів, яким надано 

повноваження щодо отримання зразків біологічного походження, участі в 

проведенні цієї СРД судово-медичного експерта, лікаря чи іншого медичного 

працівника, які вправі здійснювати певні медичні маніпуляції [188, c. 11]. 

Відповідно до практики ЄСПЛ, фізична недоторканність особи 

охоплена поняттям «приватне життя», що охоронюване статтею 8 Конвенції 

(рішення від 26 березня 1985 року у справі «Х та Y проти Нідерландів») і 

стосується найінтимніших аспектів приватного життя, а обов’язкове медичне 

втручання, навіть незначне, становить втручання в це право [зразків можна 

проводити тільки за розпорядженням уповноваженої 403]. ЄСПЛ допускає 

можливість здійснення примусового отримання зразків для дослідження, 

водночас регламентуючи чіткі умови та порядок здійснення такого 

втручання, акцентуючи, що отримання біологічних на це посадової особи, 

його може робити тільки акредитований лікар, котрий вправі відмовитися від 

виконання аналізу з огляду на виняткові причини медичного характеру. 

Згідно з практикою ЄСПЛ, обов’язковою умовою отримання біологічних 

зразків є проведення його акредитованим лікарем, оскільки такі маніпуляції 

потребують спеціальних медичних знань. Також на момент розгляду 

клопотання про примусове відібрання біологічних зразків слідчий суддя, з 

огляду на практику ЄСПЛ, зобов’язаний переконатися, що така маніпуляція 

буде безпечною для життя та здоров’я особи [461]. На цьому акцентовано й у 

рішенні ЄСПЛ у справі «Яллог проти Німеччини», у якому йдеться про 

необхідність проведення медичного обстеження до моменту примусового 

відібрання зразків для проведення експертизи [401].  

Аналогічні вимоги стосуються і національного законодавства. 

Відповідно до Правил проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи, 
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затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 

1995 року № 6, зразки крові в осіб, які проходять за кримінальним 

провадженням, зазвичай мають відбирати в зазначених відділеннях. Якщо 

забір зразків крові проводять поза відділенням, його повинна проводити 

особа, яка володіє цією маніпуляцією [328]. Біологічні зразки відбирають не 

лікар чи судово-медичний експерт, а слідчий чи оперативні працівники, 

використовуючи не в усіх випадках інструменти, які здатні убезпечити особу 

від набуття хвороб, проводять у місцях перебування затриманого чи 

арештованого, кабінеті слідчого, приміщенні суду тощо [461]. 

Водночас КПК Російської Федерації та Білорусі примусового 

відібрання зразків для експертного дослідження не передбачають. Натомість, 

у кримінально-процесуальному законодавстві Казахстану, Узбекистану, 

Латвії така процедура регламентована. Зокрема, відповідно до статті 268 

КПК Республіки Казахстан, у підозрюваного, обвинуваченого зразки для 

експертного дослідження можуть бути отримані примусово за постановою 

слідчого. У потерпілого та свідка зразки для експертного дослідження 

можуть бути отримані лише за їх згоди, за винятком випадків, коли на цьому 

наполягає підозрюваний, обвинувачений для перевірки показань, які 

викривають його в злочині, а також за необхідності отримати зразки для 

діагностування венеричних та інших інфекційних захворювань, якщо така 

діагностика має значення для справи. Ці зразки отримують за санкцією 

прокурора або за рішенням суду [492]. Стаття 209 Кримінально-

процесуального закону Латвійської Республіки передбачає отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження, у примусовому порядку 

лише за постановою слідчого судді, а в невідкладних випадках, коли є 

загроза знищення або їх пошкодження в певний час, – їх може бути отримано 

за згодою прокурора з обовʼязковим повідомленням наступного робочого дня 

слідчого судді й наданням йому всіх матеріалів, що обґрунтовують 

необхідність і нагальність такої слідчої дії [483].  

Істотний недолік КПК України полягає в тому, що законодавець не дає 
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визначення поняття отримання зразків для експертизи. Крім цього, 

процесуальна регламентація її проведення визначена у главі 20 КПК України 

«Слідчі (розшукові) дії». Але її змістом, на наш погляд, є одержання будь-

яких предметів матеріального світу, що відображають певні властивості, їх 

надають експертові для проведення досліджень і формування висновків. 

Питання щодо визначення юридичного їх змісту в науковій літературі досі 

залишається дискусійним. Учені обстоюють погляди щодо тотожності 

зразків для експертиз з речовими доказами. Справді, у деяких випадках 

об’єкти, що визнають речовими доказами, або сліди на них використовують 

як зразки для експертизи. Однак речові докази долучають до матеріалів 

кримінального провадження та зберігають у ньому до набрання вироком 

законної сили (стаття 100 КПК України). Суд має досліджувати речові докази 

й оцінити доказове значення кожного з них. Водночас зразки суд не 

досліджує та не оцінює, а дослідженню підлягають лише висновки експертів. 

Крім цього, до моменту судового розгляду зразки вже можуть взагалі не 

існувати, оскільки будуть витрачені під час проведення експертизи. Із цього 

вбачається, що вважати зразки для експертизи речовими доказами є 

недоцільним [81, c. 252]. Наводячи перелік СРД, О. В. Капліна та О. Г. Шило 

не виокремлюють отримання зразків [193, c. 291]. Таку позицію 

аргументують В. І. Галаган й О. В. Козак, які вважають, що ця дія є суто 

процесуальною, спрямованою на забезпечення належних умов для 

проведення судових експертиз [71, c. 29-31]. З огляду на викладене, є 

підстави констатувати, що чинний КПК України необхідно доопрацювати 

шляхом внесення низки змін і доповнень, які в повному обсязі, чітко й 

однозначно регламентували б таку процесуальну дію, як отримання зразків 

для експертизи [509, c. 65]. 

Важливо, щоб під час кримінального провадження, насамперед – під 

час застосування заходів процесуального примусу, кожний громадянин був 

упевнений, що його права не буде порушено, а якщо їх суттєво обмежують – 

то відповідно до законодавства України. Це стосується і такої СРД, як обшук, 



222 
 

оскільки він завжди відбувається незалежно від волі та бажання особи, а це 

неминуче призводить до одночасного порушення органами досудового 

розслідування одразу декількох засад кримінального провадження, зокрема, 

недоторканності житла чи іншого володіння особи; невтручання в приватне 

життя, таємниці спілкування тощо. 

Право людини на житло є загальновизнаним, це право, як й інші 

конституційні права, є невідчужуваним, непорушним і рівним для всіх без 

будь-яких обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

становища, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Воно не 

може бути скасоване й обмежене, крім випадків, передбачених Конституцією 

України [594, c. 225-226]. Зміст поняття «житло (оселя, домівка)» у 

тлумаченні ЄСПЛ є значно ширшим, аніж значення житла за законодавством 

України. Згідно із частиною 2 статті 233 КПК України, житлом особи є будь-

яке приміщення, яке знаходиться в постійному чи тимчасовому володінні 

особи, незалежно від його призначення та правового статусу, пристосоване 

для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також 

усі складові такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально 

призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Іншим 

володінням особи вважають транспортний засіб, земельну ділянку, гараж, 

інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, 

виробничого й іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. 

Водночас в абзаці пʼятому пункту 22 постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 

6 листопада 2009 року № 10 житло визначено як приміщення, призначене для 

постійного або тимчасового проживання людей (будинок, квартира, дача, 

номер у готелі тощо). До житла прирівнюють також ті його частини, у яких 

можуть зберігати майно (балкон, веранда, комора тощо), за винятком 

господарських приміщень, не повʼязаних безпосередньо із житлом (гараж, 

сарай тощо). Поняття «інше приміщення» (абзац шостий цього самого 
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пункту зазначеного документа) охоплює різноманітні постійні, тимчасові, 

стаціонарні або пересувні будівлі чи споруди, призначені для розміщення 

людей або матеріальних цінностей (виробниче або службове приміщення 

підприємства, установи чи організації, гараж, інша будівля господарського 

призначення, відокремлена від житлових будівель, тощо) [361]. 

На думку П. Г. Назаренка, для однозначного тлумачення понять 

«житло» й «інше володіння особи» слід уніфікувати законодавство України з 

нормами міжнародного права та ввести єдине поняття «житло» [257, c. 124]. 

Таку позицію не поділяє А. О. Нечваль. На думку цієї авторки, поняття «інше 

володіння особи» в лінгвістичній конструкції статті КПК України вже 

визначене, використане під час правозастосування та сприяє посиленому 

захисту прав і свобод людини [270, c. 61]. 

Жодна із цих позицій не видається нам слушною. Кримінальне 

процесуальне законодавство повинно відповідати міжнародним принципам і 

цінностям судочинства. Це важливе положення обумовлене не лише 

практичною необхідністю, а й потребами виконання Україною взятих на себе 

міжнародних зобов’язань. Зокрема, ЄСПЛ визначив, що житлом зазвичай 

буде місце, фізичний певний простір, у якому розвивається особисте і 

сімейне життя. Людина має право на повагу до свого житла не тільки в 

значенні реального фізичного простору, а також на спокійне користування 

ним [603, c. 53]. За своїм змістом поняття житла, зазначає С. В. Оверчук, 

посилаючись на професора М. де Сальвіа, повʼязане з поняттям особистого і 

сімейного життя [274]. Крім цього, право на повагу до житла має спільні 

риси з правом на повагу до кореспонденції. Судова практика часто трактує 

питання, пов’язані із цими різними аспектами статті 8, не розмежовуючи їх, 

наче йдеться про аспекти однієї і тієї самої проблеми [106, c. 1072]. 

Окрім класичного поняття житла як приміщення, у якому постійно 

мешкає особа на законних засадах, ЄСПЛ, сформував у своїй прецедентній 

практиці під час прийняття рішень у різних розглянутих справах власне 

автономне тлумачення поняття «житло», яке також охоплює: 
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– будинок, що особа розглядає як своє житло, зберігала право власності 

на нього, мала намір до нього повернутися, проте займала його лише час від 

часу, але мала намір проживати там постійно й не мала іншого 

житла [606, c. 46-47]; 

– офісні (службові) приміщення [610, c. 31]; 

– приміщення, пов’язані з професійною діяльністю представників 

вільних професій (зокрема в галузі юриспруденції) [602, c. 36]; 

– приватне помешкання особи, що одночасно є офіційно 

зареєстрованим офісом компанії, якою керує ця особа [612]; 

– зареєстрований офіс компанії, філії або інші виробничі, торговельні 

приміщення, тобто приміщення юридичної особи, а не лише фізичної [601]; 

– квартиру цивільної особи, у якій вона проживала без оформлення 

шлюбу, без ордера й прописки і з якої була згодом виселена в позасудовому 

порядку. Тобто між особою та місцем її проживання не було правового 

звʼязку [604, c. 36-39]; 

– «службове» житло, тобто квартиру, яка є частиною державного 

житлового фонду для забезпечення житлових потреб службовців, навіть за 

умови тривалої відсутності особи. Право власності не врахував ЄСПЛ як 

критерій визнання помешкання житлом [605]; 

– житловий фургон на власній землі без дозволу на будівництво, тобто 

місце, яке облаштоване як дім, навіть якщо це суперечить чинному 

законодавству [608, c. 53];  

– приміщення у власності особи, яке вона займає періодично на певний 

час.  

Отже, ЄСПЛ під час тлумачення поняття «житло» враховує не лише 

місце проживання особи (постійне чи періодичне, легітимізоване чи ні), а й 

місце ділової активності особи, яким може бути помешкання, де вона 

проживає, або ж окремий офіс чи інше нежитлове (комерційне) 

приміщення [274].  
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Обшук є тією СРД, яку проводять майже в кожному кримінальному 

провадженні. Водночас процедура його проведення є багатогранною, що 

зумовлено необхідністю не лише досягати завдання судочинства, а й не 

обмежувати прав і свобод громадян. Якщо ж такого обмеження не можна 

уникнути, то слід встановити такий режим цих дій, за якого це обмеження 

було б мінімізоване [133].  

Відповідно до тексту обмежувальної клаузули, передбаченої в пункті 2 

статті 8 Конвенції, зазначає М. Ковальскі, посилаючись на Р. Мізерскi, і 

принципів її застосування, розроблених страсбурзькими органами, втручання 

є допустимим, якщо будуть виконані всі перелічені нижче умови, тобто 

втручання: 1) передбачено правом; 2) реалізує одне з перелічених завдань: 

захищає національну безпеку, громадський порядок або економічний 

добробут країни, спрямоване на запобігання заворушенням чи злочинам, 

забезпечує захист здоров’я або моралі чи права та свободи інших осіб; 3) є 

необхідним у демократичному суспільстві для реалізації цих завдань 

відповідно до принципу пропорційності, процесуальних гарантій, а також з 

огляду на межі оцінної свободи держави. Ці три умови допустимості 

втручання, які визначають як «тест легальності», «тест доцільності» й «тест 

необхідності», обирають як модельний приклад обмежувальної 

клаузули [157, c. 17-18]. 

Акцентуючи увагу на дотриманні прав людини під час обшуку, ЄСПЛ 

у рішенні у справі «Войкін та інші проти України» зазначає, що під час  

проведення обшуку будуть оцінювати, достатність аргментів для його 

проведення та чи було дотримано принцип пропорційності [609, c. 156]. 

Відповідно до частин 1 та 3 статті 233 КПК України ніхто не має права 

проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше 

як лише за добровільною згодою особи, що ними володіє, або на підставі 

ухвали слідчого судді, крім невідкладних випадків, пов’язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, 

яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. 
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Привертає увагу та обставина, що невідкладні випадки визначено 

аналогічно в Конституції України та КПК України. Щодо інших положень 

наявні певні відмінності, що стосуються фактичних підстав проникнення в 

житло чи інше володіння особи. На наш погляд, ці підстави більш точно й 

оптимально виписано в частині 1 статті 233 КПК України, й якій ідеться про 

проникнення до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою. 

Справді, метою проведення таких дій можуть бути не лише необхідність 

проведення огляду чи обшуку, як зазначено в частинах першій і другій 

статті 30 Конституції України, а й інших процесуальних дій [74, c. 115], 

зокрема слідчого експерименту чи отримання зразків для експертизи. 

Для прикладу, у статті 165 КПК України унормовано порядок 

виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів як заходу забезпечення кримінального провадження. У цій 

процесуальній нормі конкретно не зазначено, де саме й під час проведення 

яких саме дій має бути здійснено такий тимчасовий доступ. Проте ці об’єкти 

можуть знаходитися не лише в житлі, а й в іншому володінні особи, до якого, 

відповідно до частини 2 статті 233 КПК України, належать транспортний 

засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, 

службового, господарського, виробничого й іншого призначення тощо, які 

знаходяться у володінні особи. 

Крім цього, у низці випадків необхідність проникнення до житла чи 

іншого володіння особи постає і під час проведення слідчого експерименту. 

Згідно з частиною 5 статті 240 КПК України, таку СРД здійснюють лише за 

добровільною згодою особи, що ними володіє, або на підставі ухвали 

слідчого судді, а невідкладні випадки не передбачено [74, c. 115]. 

Водночас ні здійснення тимчасового доступу до речей і документів, ні 

проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи, ні 

інші процесуальні дії не визначено в частині першій статті 30 Конституції 

України, у якій ідеться лише про проведення огляду чи обшуку. Крім цього, 

під час кримінального провадження з проникненням до житла чи іншого 
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володіння особи здійснюють чи можуть здійснювати: затримання особи, 

тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна, контроль за 

поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім 

арештом, обшук, огляд, слідчий експеримент, обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння [31, c. 268]. 

Отже, проникненням у житло чи інше володіння особи слід вважати 

входження чи вторгнення в житло фізично чи з використанням різного роду 

технічних пристроїв або інше володіння особи, здійснене всупереч волі 

особи, що в ньому проживає чи ним користується на законних підставах, а 

також порушення таємниці її приватного та сімейного життя, листування, 

телефонних розмов у житлі чи іншому володінні, здійснене поза межами 

житла чи іншого володіння особи, за відсутності визначених законом підстав 

чи в порушення встановленого законом порядку [85, c. 51]. 

Ураховуючи викладене, а також те, що в частині першій статті 30 

Конституції України врегульовано лише окремі питання проведення 

процесуальних дій у кримінальному провадженні та йдеться виключно про 

огляд чи обшук, вважаємо за можливе запропонувати таку редакцію цієї 

норми: «Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи з будь-якою метою інакше, як за вмотивованим рішенням суду». 

Водночас частина друга цієї норми має залишитися в чинній редакції. 

Аналогічних змін потребує і частина 1 статті 13 КПК України, що має бути 

викладена в такій редакції: «Не допускається проникнення до житла чи до 

іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як за вмотивованим 

судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом» [74, c. 115]. 

Недостатньо врегульованими в КПК України наразі є питання 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Згідно з частиною 1 

статті 8 Конвенції, кожен має право на повагу до свого приватного і 

сімейного життя, до свого житла та кореспонденції. Для того щоб 

відповідати вимогам Конвенції, не містити порушення прав, які захищені 

статтею 8 § 1, СРД (зокрема й обшук та огляд) має відповідати критеріям і 
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заходам, переліченим у § 2 цієї статті. Зокрема, це втручання повинно бути 

здійснене відповідно до закону та має бути спрямованим на реалізацію 

одного із законних завдань, що містяться в § 2, а також бути необхідним у 

демократичному суспільстві чи відповідати цій меті [274]. Водночас у 

практичній діяльності з розслідування кримінальних правопорушень 

трапляються зловживання з боку працівників органів досудового 

розслідування правом на ініціювання перед слідчими суддями питань щодо 

надання дозволів на проведення обшуків. Наразі слідчі судді, у зв’язку зі 

значною завантаженістю, недостатньо вимогливо й критично аналізують 

підстави для проведення цієї СРД. 

Під час проведення обшуку в невідкладних випадках, що не 

передбачають наявності ухвали слідчого судді, не визначено, якою є 

юридична підстава для такої дії. Якщо обшук проведено без ухвали слідчого 

судді, то не зрозуміло, чи це постанова слідчого, його клопотання про 

проведення обшуку, погоджене з прокурором, чи інший документ; чи 

потрібно залишати цей документ на видному місці, як це визначено в законі 

щодо копії ухвали слідчого судді; чи залишено копію протоколу на місці 

проведення обшуку в невідкладних випадках [70, c. 17]. 

На наш погляд, під час вирішення цього питання потрібно керуватися 

частиною 3 статті 110 КПК України, відповідно до якої рішення слідчого, 

прокурора приймають у формі постанови. Постанову виносять у випадках, 

передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне. Тож під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи 

в невідкладних випадках мають складати постанову. Однак вважаємо, що 

лише примірника такої постанови недостатньо, з огляду на беззаперечну 

необхідність дотримання засади недоторканності житла чи іншого володіння 

особи, визначеної у статті 30 Конституції України й статті 13 КПК України. 

Адже кожен слідчий представляє утворений відповідно до законодавства 

України орган досудового розслідування, тож на його постанові в цьому 

випадку обовʼязково має бути відбиток печатки цього органу [74, c. 115]. 
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Стосовно цього питання оригінальну думку висловив І. А. Тітко. Цей 

науковець не вважає за необхідне складати постанову, а пропонує в 

протоколі зазначати причини, що зумовили проведення обшуку без рішення 

суду [471, c. 153-154]. На наше переконання, така пропозиція не цілком 

відображає розуміння юридичних підстав проведення обшуку. Слідчий, 

прокурор під час проникнення в житло чи інше володіння особи має 

пред’явити їй процесуальний документ. Якщо керуватися аналізованою 

пропозицією, таким документом має бути протокол проведення обшуку. 

Проте цей процесуальний документ складають на заключному етапі 

проведення обшуку, відповідно до частини 1 статті 104 КПК України, у 

ньому фіксують перебіг і результати проведення цієї процесуальної дії. 

Натомість слідчий, дізнавач, прокурор приймають рішення у формі 

постанови (частина 3 статті 110 КПК України). Тож саме цей процесуальний 

документ – постанова – має бути юридичною підставою для проведення 

обшуку в невідкладних випадках. 

Системний аналіз цієї процесуальної норми актуалізує щонайменше 

два запитання. По-перше, під час проведення обшуку в невідкладних 

випадках юридичною підставою є не ухвала слідчого судді, а інший 

процесуальний документ. Таким документом може бути постанова слідчого, 

завірена печаткою органу досудового розслідування. По-друге, якщо копія 

документа, крім ухвали слідчого судді, що є юридичною підставою для 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, все ж таки повинна 

залишатися на видному місці, то щодо копії протоколу обшуку це питання 

взагалі не висвітлено ні в статті 236 КПК України, у якій регламентовано 

процесуальний порядок проведення обшуку, ні в загальній нормі статті 104 

цього Кодексу, де йдеться про таку форму фіксування кримінального 

провадження, як протокол [74, c. 116]. 

На наше переконання, з огляду на істотне обмеження права особи на 

недоторканність житла, на невтручання в її приватне життя, саме в таких 

випадках постає нагальна потреба залишати на видному місці не лише 
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процесуальний документ, що є юридичною підставою для проведення 

обшуку житла чи іншого володіння особи (ухвала слідчого судді, постанова 

слідчого), а й копію протоколу обшуку з тим, щоб особа знала та розуміла, 

яку СРД було проведено за її відсутності, ким, у присутності кого і які 

одержано результати [74, c. 116]. 

Урахування висловлених нами пропозицій передбачає внесення низки 

доповнень до чинного КПК України. Зокрема, перше речення частини 3 

статті 233 цього Кодексу доцільно викласти в такій редакції: «Слідчий, 

дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді ввійти 

до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального 

правопорушення, про що складає постанову, завірену печаткою органу 

досудового розслідування» [74, c. 116]. 

Крім цього, після внесення доповнень до першого речення частини 4 

статті 236 КПК України ця норма матиме такий зміст: «У разі відсутності 

осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали слідчого судді (постанови 

слідчого) та протоколу обшуку повинна бути залишена на видному місці у 

житлі чи іншому володінні особи». 

Під час проведення обшуку слідчий повинен уживати заходів для того, 

щоб не було розголошено виявлені обставини особистого життя 

обшукуваного й інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у 

цьому приміщенні. Відомості про такі обставини найчастіше містяться в 

різних виявлених документах: листах, записках, відеоплівках, аудіозаписах. 

Крім цього, розголошення обставин особистого життя може відбуватися 

внаслідок сприйняття учасниками СРД (передусім понятими) обстановки 

обшукуваного приміщення, констатації факту перебування в приміщенні 

певної особи, виявлення різних речей та предметів інтимного характеру, 

незалежно від їх відношення до кримінального провадження [261, c. 483].  
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Для збереження таємниці особистого і сімейного життя громадян 

слідчий зобов’язаний попереджати учасників кримінального провадження та 

інших осіб, присутніх під час провадження СРД, про обов’язок не 

розголошувати без його дозволу даних досудового розслідування відповідно 

до статті 222 КПК України. У разі порушення цієї норми винуваті несуть 

відповідальність за статтею 387 КК України. Це положення поширюється і на 

слідчого в разі, коли він, наприклад, розповість під час особистого 

спілкування на роботі або вдома певні дані, що можуть принизити честь чи 

гідність учасників кримінального провадження. 

Суттєве обмеження таємниці приватного життя можливе й під час 

проведення обшуку особи. Наразі обшук особи не передбачений окремою 

нормою, у якій його було б детально регламентовано. Загальний порядок 

його проведення визначено в статтях 208 і 236 КПК України. Зокрема, згідно 

з частиною 3 статті 208, особистий обшук може бути проведений під час 

затримання особи уповноваженими службовими особами, слідчим, 

прокурором. 

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук особи може 

бути проведено за наявності достатніх підстав вважати, що особи, які 

перебувають у житлі чи іншому володінні, переховують при собі предмети 

або документи, що мають значення для кримінального провадження. Цей вид 

обшуку повинен бути здійснений особами тієї самої статі та в присутності 

захисника на вимогу такої особи. 

Натомість, якщо особа не вчиняла протиправних дій та їй немає чого 

приховувати, то їй необхідно про це повідомити слідчого чи прокурора. Не 

слід виконувати всі їхні вимоги й викладати весь вміст із сумок, кишень, 

оскільки це може порушити право на невтручання в особисте і сімейне 

життя. Якщо слідчий примусово намагається оглянути кишені, телефон, 

комп’ютер або особисту сумку, то, як радить адвокат К. Рибачковський, слід 

голосно та ввічливо повідомити йому, що це особисті речі, які не мають 

жодного відношення до події кримінального правопорушення. Натомість там 
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зберігається особиста, конфіденційна інформація, відомості про приватне 

життя, таємниця яких охороняється законом. Тому такі дії спричиняють 

сором і не можуть бути прилюдно розголошені [381].  

Під час проведення обшуку особи також можуть бути виявлені 

відомості, предмети, документи, що становлять таємницю особистого і 

сімейного життя не лише підозрюваного, а й будь-якої іншої особи, зокрема 

такої, що не має визначеного процесуального статусу або взагалі відношення 

до розслідуваної події. Вважаємо, що огляд таких речей слідчий має 

проводити не на місці їх виявлення, оскільки КПК України не містить таку 

норму зобов’язувального характеру, а, наприклад, в кабінеті слідчого. Це 

надасть можливість провести такий огляд без поспіху, залучивши, за 

необхідності, спеціалістів, з дотриманням усіх процесуальних норм і 

криміналістичних рекомендацій. Важливим є і положення абзацу першого 

частини 7 статті 223 КПК України, відповідно до якої під час огляду 

документів участь понятих конкретно не передбачена, але вони можуть бути 

запрошені, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за необхідне. 

Якщо слідчий під час обшуку виявив відомості, предмети чи 

документи, що становлять таємницю особистого і сімейного життя і не 

мають значення для кримінального провадження (особисте листування, 

фотографії), то він не повинен ознайомлювати з ними понятих та інших 

присутніх осіб. Якщо вони мають доказове значення в кримінальному 

провадженні й підлягають вилученню, слідчий повинен попередити понятих 

та інших присутніх осіб про кримінальну відповідальність за розголошення 

цих відомостей. 

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне доповнити частину 8 

статті 236 КПК України другим реченням такого змісту: «Після закінчення 

обшуку слідчий, прокурор роз’яснює особам, у яких проводився обшук, 

можливість і порядок оскарження його проведення, про що зазначається в 

протоколі». Відповідно частину 1 статті 303 КПК України слід доповнити 
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окремим пунктом такого змісту: «12) на дії слідчого, дізнавача, прокурора 

під час проведення обшуку – особою, у якої проводився обшук.». 

Ще однією важливою проблемою є надання відомостей про особисте і 

сімейне життя осіб, залучених до проведення обшуку, у засоби масової 

інформації. Майже в кожній програмі «Надзвичайні новини», крім 

інформації про факт кримінального правопорушення, можна почути й 

побачити інформацію про особисте і сімейне життя громадян. 

Неприпустимо під час репортажу з місця події демонструвати інтерʼєр 

квартири потерпілих, детально висвітлювати подробиці їхнього інтимного 

життя тощо. На наше переконання, слідчий або інша уповноважена особа 

повинна нести персональну відповідальність за розголошення не лише даних 

досудового розслідування, а й відомостей про особисте і сімейне життя 

учасників кримінального провадження. Адже такими діями, спрямованими 

навіть на ненавмисне розголошення цих відомостей, завдають непоправної 

шкоди гарантованим статтею 32 Конституції України правам і свободам 

громадян. Ця важлива конституційна гарантія відображена і в КПК України. 

Зокрема, згідно з частиною 4 статті 15 цього Кодексу, кожен, кому надано 

доступ до інформації про приватне життя, зобов’язаний запобігати її 

розголошенню. Вважаємо, що це положення цілком поширюється на 

випадки проведення обшуку, під час якого найвищою є ймовірність 

встановлення обставин особистого і сімейного життя громадян, порівняно з 

проведенням інших передбачених КПК України СРД [74, c. 117]. 

Визначеною КПК України правовою процедурою суттєво змінені 

положення щодо запрошення понятих під час проведення СРД. Саме 

понятим стають відомі факти щодо низки аспектів особистого і сімейного 

життя, які деякі громадяни хотіли б приховати від сторонніх осіб. Поняті 

можуть бути потенційними розповсюджувачами цієї інформації, проте не 

несуть за це жодної відповідальності. Не відомі випадки притягнення 

понятих до кримінальної відповідальності за розголошення даних досудового 

розслідування і в слідчій практиці [517]. Зокрема, протягом останніх пʼяти 
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років під час розгляду матеріалів кримінальних проваджень за статтею 387 

КК України було винесено 570 обвинувальних вироків, проте більшість 

субʼєктів цього злочину є державними службовцями, особами, які мали 

доступ до таємниці, що охороняється законом, потерпілі, військові. Щодо 

понятих немає жодних розглянутих таких матеріалів, що вкотре засвідчує 

недієвість цієї норми щодо них, її декларативний характер [47]. 

Особи, яких залучають для проведення процесуальних дій під час 

досудового розслідування як понятих, відповідно до пункту 3 частини 2 

статті 66 КПК України, зобов’язані на вимогу слідчого, прокурора не 

розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії. Це загальне 

правило цілком поширюється на проведення обшуку житла чи іншого 

володіння особи. Вважаємо, що саме такий підхід законодавця до 

врегулювання проведення СРД у житлі чи іншому володінні особи є цілком 

виправданим, а застосування безперервного відеозапису є додатковою 

гарантією невтручання в приватне життя особи. Саме під час перегляду 

відеозапису може бути встановлено, хто із присутніх, у який момент, які 

проводив дії, які й у присутності кого одержав результати, чи допускали 

неетичні дії чи висловлювання, що можна розглядати як недотримання права 

особи на невтручання в особисте і сімейне життя тощо [74, c. 116]. 

Крім цього, встановлення зазначених фактів можливе безпосередньо 

під час проведення обшуку та фіксації його перебігу й результатів у 

протоколі. Зі змісту частин 4–6 статті 104 КПК України вбачається, що закон 

не передбачає відмову понятого від підпису протоколу. Саме понятий 

повинен засвідчити своїм підписом факт відмови особи від підписання 

протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин 

такої відмови. Водночас перед підписанням протоколу учасникам 

процесуальної дії, зокрема понятим, надано можливість ознайомитися з 

текстом протоколу, а можливі зауваження та доповнення, що в них виникли, 

зазначають у протоколі перед їх підписами [74, c. 116]. 
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Отже, цілком поділяючи підхід В. В. Назарова, вважаємо, що слідчому 

доцільно максимально обмежити коло учасників СРД, яким можуть стати 

відомі обставини особистого життя громадян; під час добору учасників 

ураховувати їхні особисті риси, передусім це стосується понятих; у 

присутності учасників СРД не оголошувати зміст документів, листів, що 

мають інтимний зміст, не прослуховувати виявлені аудіоплівки, не 

проглядати відеозаписи, якщо вони не підлягають вилученню; присікати 

підвищений інтерес учасників СРД до обставин особистого характеру. 

Недоцільним є запрошення як понятих сусідів чи співробітників особи, щодо 

якої проводять СРД (зокрема обшук) [261, c. 483].  

Щодо цього питання запропоновано закріпити в кримінальному 

процесуальному законодавстві положення про право осіб, стосовно яких 

проводять слідчу дію, заявляти відвід понятим, якщо є підстави побоюватися 

за розголошення ними таємниць особистого життя громадян [101, c. 137]. 

На думку І. М. Бацька, необхідно керуватися презумпцією чесного 

ставлення слідчих до своєї справи за суворого дотримання законності. Адже 

немає потреби, щоб поняті, наприклад, стояли за спиною хірурга в той момент, 

коли він заносить руку зі скальпелем над тілом пацієнта, щоб посвідчити 

правильність дій лікаря, якщо той припуститься помилки [21, c. 438-442]. 

Пропонує оцінити інститут понятих з позицій захисту приватного життя 

громадянина, збереження його особистої і сімейної таємниці В. Т. Томін. Він 

вважає, що цей кримінальний процесуальний інститут абсолютно не враховує 

таких інтересів особи. Його творці й коментатори не враховують необхідність 

охорони законних інтересів (захисту особистої і сімейної таємниці) тих осіб, 

щодо яких проводять СРД за участю понятих. На підставі закону під час 

обшуків й оглядів у приватний будинок, квартиру в подружню спальню 

приходять сторонні особи чи навіть сусіди [475, c. 222]. Кримінальний 

процесуальний закон, на жаль, не передбачає інституту відводу понятих. На 

переконання адвоката О. Л. Дульського, присутність понятих у більшості 

випадків є одним із засобів контролю за законністю дій слідчого, що створює 
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перешкоду для можливого свавілля з його боку та є гарантією для сторони 

захисту припинити такі дії, звернувшись до понятих із поясненнями, що саме 

було порушено під час проведення обшуку. Водночас слід зазначити, що в 

КПК України не визначено обсяг прав та обов’язків понятих як учасників 

кримінального провадження та їхньої відповідальності в разі неналежного 

виконання обов’язків [122, c. 126]. Цей автор пропонує можливість 

законодавчо унормувати заявлення відводу понятим, що має вирішувати 

службова особа, яка проводить обшук. На відміну від загального правила, 

визначеного в частині 2 статті 81 КПК України, у випадках, запропонованих 

О. Л. Дульським, досягають оперативності не лише відводу понятих, а й 

вирішення цього питання по суті. 

Слушною видається думка О. Л. Булейко, яка зазначає, що цьому 

суб’єкту приділено недостатньо уваги на нормативно-правовому рівні: у 

жодному нормативному документі чітко не визначено ні поняття «понятий», 

ні його процесуального статусу. На науково-теоретичному рівні вчені-

юристи у своїх дослідженнях якщо й порушують це питання, то здебільшого 

перелічують випадки, коли в СРД мають брати участь поняті, називають осіб, 

які не можуть ними бути [40, c. 3]. Підхід до інституту понятих потребує 

змін, зазначала й А. А. Котова. Водночас вона зауважила, що виключити його 

цілком із кримінального процесу за нинішніх реалій не видається 

можливим [190, c. 45].  

Аналізоване питання по-різному унормоване в кримінальному 

процесуальному законодавстві інших країн. Зокрема, у США інституту 

понятих немає, оскільки закон визначає повну довіру до слідчого та 

поліцейського щодо законності й об’єктивності виконання процесуальних 

дій [241, c. 155]. У КПК ФРН передбачено, що коли обшук житла, службових 

приміщень або майна, яке знаходиться на огородженій території, провадять 

без участі судді чи прокурора, то за можливості слід залучати чиновника 

общини або двох членів тієї общини, в окрузі якої провадять обшук. 
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Водночас члени общини, відповідно до статті 105 цього Кодексу не можуть 

бути поліцейськими чи допоміжними чиновниками прокуратури [199].  

Згідно зі статтями 57 та 96 КПК Франції, обшук житла здійснюють у 

присутності особи, яка там проживає. Якщо це неможливо, то посадова особа 

судової поліції пропонує особі, у помешканні якої провадять обшук, 

запросити понятого на власний вибір, а за відсутності такого, посадова особа 

судової поліції сама вибирає із цією метою двох осіб, за винятком тих, які 

перебувають у її підпорядкуванні [497]. В інших випадках у КПК Франції 

участь понятих не передбачена. 

Проте законодавець України та правозастосовувач нині ще не готові до 

радикальної зміни погляду на вирішення питання про інститут понятих у 

кримінальному провадженні, а саме  до відмови від нього як умови законності 

провадження слідчих (розшукових) дій [517]. 

Вважаючи, що інститут понятих слугує гарантією недопущення 

несумлінності як посадових осіб державних органів, що здійснюють СРД, так і 

громадян, щодо яких їх проводять, ми не є категоричними прибічниками його 

відміни. Водночас видається, що слід для вирішення питання про участь 

понятих у кримінальному провадженні передбачити диспозитивність, 

залишивши його на розсуд учасника СРД, стосовно якого її здійснюють, щоб 

він сам був вільним вирішувати, залучати понятих або застосовувати під час 

СРД технічні засоби, що забезпечать безперервне відображення його 

перебігу [517].  

На наш погляд, в обох випадках з належною об’єктивністю буде 

зафіксовано реальну картину проведеної СРД. Проте лише особа, щодо якої її 

проводять, може вирішити, що ж саме найбільше сприятиме збереженню її 

особистої і сімейної таємниці: відображення інформації про її певні аспекти у 

свідомості понятих чи на технічних носіях. 

На початковому етапі розслідування допит особи, затриманої за 

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, спрямований 

насамперед на встановлення факту чи спростування її причетності до 
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злочинної події або як безпосереднього її учасника, або як особи, яка 

опосередковано пов’язана із цією подією. Під час проведення допиту 

важливо, з одного боку, отримати повні й достовірні фактичні дані про 

обставини події з метою захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, а з іншого – вміти ставити запитання так, щоб 

отримані відомості про обставини особистого і сімейного життя, повідомлені 

допитуваними особами, не були сприйняті ними як намагання слідчого в 

такий спосіб посягати на їхні права, гарантовані статтею 32 Конституції 

України [502, c. 281]. 

Допит підозрюваного як специфічної СРД, під час якої значно 

підвищується ризик втручання в особисте і сімейне життя, обов’язково 

проводять після затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального 

правопорушення, або після вручення їй повідомлення про підозру в спосіб, 

передбачений КПК України. Водночас узагальнені результати проведеного 

нами дослідження засвідчують, що допит особи у разі її затримання було 

проведено у 71 % випадків, а у 29 % випадків затримана особа не була 

офіційно допитана після її затримання [502, c. 281]. 

У чинному КПК України вказане питання є неврегульованим. 

У частині 2 статті 40 цього Кодексу лише зазначено про повноваження 

слідчого, зокрема, проводити СРД та НСРД (пункт 2 зазначеної 

процесуальної норми), повідомляти за погодженням із прокурором особі про 

підозру (пункт 6), здійснювати інші повноваження, передбачені цим 

Кодексом (пункт 9). Про необхідність проведення допиту підозрюваного 

одразу після його затримання не йдеться в частині 3 статті 42, статтях 207–

213, частині 2 статті 520, частині 1 статті 522, а в статті 224 КПК України 

врегульовано лише загальні питання проведення допиту безвідносно до 

процесуального статусу особи. Водночас потребу вручення повідомлення про 

підозру протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання чітко 

визначено в частині 3 статті 278 КПК України. Отже, констатуємо 

непослідовність законодавця в унормуванні цього питання, оскільки і 
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повідомлення про підозру, і затримання особи є умовами визнання її 

підозрюваною, що надає їй можливість набути специфічні процесуальні 

права, спрямовані на захист її інтересів. Тож висловлену пропозицію слід 

законодавчо закріпити в частині 3 статті 42 КПК України з метою надання 

підозрюваному реальної можливості реалізувати надані йому процесуальні 

права під час допиту – давати показання, подавати докази, брати участь у 

проведенні процесуальних дій тощо. З огляду на зазначене, пропонуємо цю 

норму доповнити пунктом 2
1
 такого змісту: «бути допитаним за 

обставинами вчинення кримінального правопорушення негайно, але не 

пізніше ніж за двадцять чотири години після повідомлення про підозру чи 

затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення». 

Суб’єктами проведення допиту після затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до положень КПК 

України, є дізнавач, слідчий, керівник органу досудового розслідування, 

прокурор. Слід зазначити, що, відповідно до частин 1, 2 статті 41 КПК 

України, працівники оперативних підрозділів також мають право 

здійснювати СРД і НСРД, зокрема й допит затриманої особи в 

кримінальному провадженні, проте лише за письмовим дорученням слідчого 

або прокурора. Порушення суб’єктного складу проведення допиту 

найчастіше трапляються під час неофіційного спілкування із затриманою 

особою без роз’яснення її процесуальних прав і складання протоколу допиту. 

Допит, проведений оперативним працівником без письмового доручення 

слідчого чи прокурора або поза межами такого доручення, також є грубим 

порушенням чинного законодавства [502, c. 281-282]. 

Закон не встановлює обов’язку службових осіб (слідчого, прокурора, 

оперативного працівника), що здійснюють процесуальні дії в кримінальному 

провадженні, пред’являти затриманій особі документи, що підтверджують 

їхні повноваження. Водночас затриманий, який набув статусу підозрюваного, 

або його захисник вправі знати, хто саме з числа зазначених службових осіб 

насправді проводить допит підозрюваного. Це надасть йому можливість 
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реалізувати свої процесуальні права, передбачені, зокрема, у пунктах 6, 8–10 

частини 3 статті 42 КПК України [502, c. 282]. 

Відповідно до частини 3 статті 104 КПК України, особа, яка проводить 

допит, повинна зазначити в протоколі, зокрема, про всіх осіб, присутніх під 

час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати 

народження, місця проживання). Водночас непоодинокими є випадки, коли 

окремих правоохоронців (зокрема, конвоїрів затриманої особи), які можуть 

бути присутніми під час допиту, не зазначають у протоколі, що фактично дає 

змогу їм бути присутніми й чинити тиск та додатковий психологічний вплив 

на затриману особу. Підтвердженням цього є випадки, зафіксовані 

проведеним нами дослідженням. Зокрема, під час анкетування адвокатів було 

встановлено факти переконання затриманого особою без форменого одягу та 

будь-яких розпізнавальних знаків щодо необхідності співпраці зі слідчим і 

правоохоронцями та зізнання у вчиненні кримінального правопорушення, що 

можуть мати вирішальне значення для майбутнього можливого пом’якшення 

покарання. На це слідчий додавав, що, згідно з КПК України, затриманий 

може взагалі нічого не говорити, однак має пам’ятати, що слідчий буде 

характеризувати особу в суді під час обрання запобіжного заходу, і 

небажання затриманого говорити буде свідчити про відсутність його 

щиросердного каяття у вчиненні кримінального правопорушення (додаток Б). 

Присутність захисника під час допитів, на наш погляд, є однією з 

основних процесуальних гарантій повноцінної реалізації права 

підозрюваного на захист. Для прикладу, захисник краще пояснить права 

підозрюваного, механізми й наслідки їх реалізації; висвітлить справжній 

зміст і значення СРД та інших процесуальних дій; приверне увагу до тих 

аспектів правового статусу підозрюваного, які слідчий та правоохоронці 

часто приховують від затриманого; допоможе зафіксувати скарги та заяви 

підозрюваного, сформулювати й висловити його позицію; надасть підтримку 

та психологічну впевненість у собі підозрюваній особі, коли затриманий 

відчує, що хтось на його боці; допоможе реалізувати право не відповідати на 
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запитання та наполягати на такій позиції; припинить спроби сторони 

обвинувачення скористатися особливим станом клієнта (хвороба, сп’яніння, 

розгубленість, пригніченість тощо). Отже, присутність захисника під час 

затримання чи одразу після затримання є надзвичайно важливою, оскільки 

саме в той момент він може утримати затриману особу від самовикриття та 

надання будь-якої інформації проти себе, що згодом може бути використана 

проти допитуваної особи. 

Відповідно до частини 4 статті 223 КПК України, допит необхідно 

проводити в денний час – із 6-ї до 22 годин [513, c. 182] и. Згідно з 

частиною 2 статті 224 цього Кодексу, допит не може тривати без перерви 

понад дві години, а загалом – понад вісім годин на день. Водночас, оскільки 

тривалість перерви законодавчо не визначена, вважаємо, що вона має 

становити не менше ніж 20 хвилин щодві години. Саме цього часу достатньо 

для того, щоб особа встигла вийти на повітря, поїсти чи прийняти ліки, 

справити фізіологічні потреби, здійснити необхідні дзвінки 

тощо [502, c. 282]. Водночас остаточну тривалість перерви, що не може бути 

меншою ніж зазначений час, встановлює особа, уповноважена провести 

допит. 

Наразі КПК України не містить норми про те, що допитуваній особі 

надають спочатку можливість вільної розповіді, а потім ставлять запитання. 

Такий підхід законодавця дає змогу слідчому на власний розсуд обирати 

лінію поведінки під час спілкування на допиті, зокрема визначати, які 

питання в якій послідовності оптимальніше й доцільніше ставити 

допитуваній особі [502, c.283]. 

У законі не передбачено обов’язок слідчого з’ясовувати ставлення 

затриманої особи до висунутої їй підозри (підстав затримання), тобто чи 

визнає особа свою участь у вчиненні правопорушення та свою вину, чи ні, а 

якщо визнає частково – то у якій саме частині. Така невизначеність може 

надавати додаткові можливості маніпулювання отриманою інформацією як 

для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту. Нормативно 
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врегульовано лише найзагальніші моменти тактики проведення допиту, 

абсолютна більшість яких стосується його організаційно-технічних аспектів 

(за винятком детального унормування в частині 9 статті 224 КПК України 

проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб). 

Зокрема, відповідно до частин 3, 7 статті 224 КПК України, перед допитом 

встановлюють особу, роз’яснюють її права, а також порядок проведення 

допиту; за бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої 

показання власноручно; за письмовими показаннями особи їй можуть бути 

поставлені додаткові запитання [502, c. 283]. 

З огляду на зазначене, пропонуємо частину 4 статті 224 КПК України 

доповнити нормою такого змісту: «Слідчий, прокурор на початку допиту 

підозрюваного встановлює, чи визнає підозрюваний свою участь у вчиненні 

кримінального правопорушення, а якщо визнає – то у якій саме частині. 

Після цього допитуваній особі пропонують надати показання». 

Тактику допиту особи вибудовують з огляду на деякі застереження 

стосовно дотримання загальних засад кримінального провадження. Серед 

заборон щодо здійснення впливу на допитувану особу основними є такі: 

пряма заборона фізичного впливу (примусу) давати показання шляхом 

застосування фізичної сили й різноманітних технічних засобів знущання та 

катування; заборона психологічного впливу шляхом будь-яких погроз, 

залякування, обіцянок звільнення від покарання, заміни одного виду 

запобіжного заходу іншим, неправомірна відмова в наданні правової чи 

медичної допомоги тощо; введення в оману щодо обставин події вчиненого 

кримінального правопорушення та складу його учасників; умисна 

фальсифікація наявної в органах досудового розслідування інформації 

(показань інших осіб, предметів, документів, знарядь вчинення) щодо 

розслідуваного правопорушення; формулювання та постановка під час 

допиту запитань, у яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка 

до неї, тощо [502, c. 283]. 

Сукупність правил про безумовне або обмежене звільнення деяких осіб 
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від обов’язку давати показання в теорії кримінального процесу дістала назву 

«імунітет свідка» або «свідоцький імунітет». На думку Р. В. Баранніка, 

предметом права на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи 

близьких родичів є показання, пояснення або інші дані, які містять 

інформацію про вчинення допитуваною чи опитуваною особою, членом її 

сім’ї чи близьким родичем діяння, за яке встановлено будь-який з видів 

юридичної відповідальності, а також інформацію, що становить таємницю 

особистого життя [16, c. 13]. 

Донедавна правові норми, які унормовували розглядувані питання, у 

законодавстві не були систематизовані. Розгалуженість цих норм у різних 

законодавчих актах істотно ускладнювала їхнє застосування. Щоправда, нині 

в частині 2 статті 65 КПК України визначено коло осіб, які не можуть бути 

допитані як свідки тому, що вони володіють передбаченою законом 

таємницею. З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне висловити низку 

зауважень щодо імунітету свідка, яким є священик. Правила про імунітет 

такого свідка містяться в низці галузевих законів. Зокрема, у частині 5 

статті 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23 квітня 1991 року № 987-XII передбачено, що «ніхто не має права вимагати 

від священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді 

віруючих» [356, c. 283]. 

У КПК України норми про імунітет систематизовано. Зокрема, у 

статті 18 КПК України зафіксовано положення щодо свободи від 

самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. У 

частині 2 статті 65 КПК України передбачено заборону отримувати 

інформацію від осіб, яким вона стала відома у звʼязку із професійною або 

процесуальною діяльністю, конфіденційність якої забезпечує закон. 

Порушення таємниці сповіді призводить до обмеження прав і законних 

інтересів особи, яка покаялася. Таємницю сповіді, встановлену в КПК 

України, безумовно, необхідно розглядати як істотну гарантію невтручання в 
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особисте і сімейне життя вірян. Тож нагальною є потреба розроблення 

процесуального механізму її гарантування [502, c. 283-284]. 

Сповідь, зазначає В. Бородчук, практикують у православній, греко-

католицькій і римо-католицьких церквах. Але в Україні є чимало інших 

релігійних конфесій. Отже, навмисно чи несвідомо цією нормою захистили 

лише деякі з наявних конфесій, у такий спосіб ставлячи їх у привілейоване 

становище [39, c. 7]. 

Однак слід ураховувати, що протестантизм, на відміну від православ’я 

та католицизму, не визнає містичного змісту церковних таїнств. У більшості 

протестантських течій здійснюють лише хрещення та причастя, які 

розглядають просто як символічні обряди, що не відрізняються від решти. 

Якщо священнослужитель відмовляється від дачі показань, посилаючись на 

таємницю сповіді, суд не повинен розцінювати таку відмову як правомірну, 

якщо не йдеться про таємницю сповіді у сповідуваній ним релігії. Ми 

поділяємо позицію С. Г. Волкотруба та Р. Баштеги, що покладати на особу 

обов’язок доводити те, на що вона має гарантоване законом право, 

неетично [22, c. 346]. Тож вирішувати це питання слід у кожному 

конкретному випадку з огляду на особливості релігійних канонів, щоб 

таємницею сповіді священнослужителі не обґрунтовували ухилення від дачі 

показань як свідків [502, c. 284]. 

Водночас, ураховуючи законодавчо проголошену в Україні свободу 

віросповідання, вважаємо логічнішим наділення імунітетом свідка та 

священиків нехристиянських конфесій, яким властиві не сповідь, а інші 

форми довірчого спілкування вірян зі служителями культу. 

У пункті 5 частини 2 статті 65 КПК України йдеться також про те, що 

священнослужителі можуть бути звільнені від обов’язку зберігати 

професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості. Вважаємо, що це 

положення процесуального закону є втручанням держави у справи церкви, 

оскільки канонічне право забороняє священнослужителям оприлюднювати 

інформацію, яку вони почули під час сповіді. Згідно з Духовним Регламентом 
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священик за відкриття гріхів, які він почув на сповіді, може бути 

позбавлений сану [305, c. 1827-2141]. Отже, він за жодних обставин не може 

бути звільнений від обов’язку зберігати таємницю сповіді. У зв’язку із цим 

Р. Баштега цілком слушно зазначає, що з пункту 5 частини 2 статті 65 КПК 

України слід виключити вказівку про можливість звільнення 

священнослужителів від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, 

що довірила їм ці відомості. Якщо ж священнослужитель виявить бажання 

дати показання про обставини, які стали йому відомі під час сповіді, то в 

цьому випадку слідчий не повинен допитувати його як свідка, оскільки такі 

показання не матимуть сили доказів [22, c. 87]. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що зазначені категорії осіб у низці 

випадків не можуть бути джерелами інформації, оскільки через свою 

діяльність зобов’язані зберігати професійну таємницю. З метою 

ефективнішого правозастосування імунітету свідка та посилення охорони 

особистого і сімейного життя нагальною є потреба в низці законодавчих змін 

до Конституції України, Закону України від 23 квітня 1991 року «Про 

свободу совісті та релігійні організації» тощо [502, c. 284]. Водночас, на наше 

переконання, для таких осіб повинна діяти заборона щодо отримання 

інформації в будь-який інший спосіб: відібрання пояснень, зняття інформації 

з каналів зв’язку, візуальне спостереження тощо. Хоча, з іншого боку, така  

позиція відповідає положенням статті 11 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-XII, де зазначено, що 

забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань 

медичних працівників, священнослужителів, адвокатів, якщо особа, щодо 

якої вони мають здійснювати оперативно-розшукові заходи, є їхнім 

пацієнтом чи клієнтом [352]. 

Проте під час розслідування кримінального правопорушення збирання 

доказів здійснює сторона обвинувачення. Законодавець, обмежуючи допит 

зазначених осіб, передбачає неможливість отримання відомостей про певну 

сферу особистого і сімейного життя, яка в більшості випадків не стосується 
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кримінального провадження (крім захисника). Тому схвалення позиції щодо 

неможливості проведення інших СРД, на нашу думку, фактично буде кроком 

на підтримання злочинності: підозрювані користуватимуться допомогою 

психологів, лікарів, адвокатів у прихованні та/або знищенні фактичних 

даних, що потенційно могли б бути доказами в кримінальному провадженні. 

Розосередженість норм у різних законодавчих актах істотно 

ускладнила застосування правил про отримання під час допиту відомостей, 

що стосуються особистого і сімейного життя. Хоча в частині 2 статті 65 КПК 

України здійснено спробу впорядкувати зазначені норми, проте низка 

законодавчих неточностей донині не лише ускладнює здійснення 

кримінального провадження, а й суттєво впливає на гарантію права людини 

на її особисте життя [502, c. 285]. 

Тому права та свободи людини й громадянина, навіть ті, що є 

природними та закріплені в Конституції України, не є безмежними. Їх 

обмеження може бути у випадках, передбачених законом, і мати тимчасовий, 

винятковий характер, коли без такого обмеження не можуть бути захищені 

права й свободи інших людей, інтереси суспільства та держави. Будь-яке 

обмеження конституційних прав людини та громадянина може бути 

здійснене лише за наявності процесуального документа, який його 

обґрунтовує, мати легітимну мету й бути необхідним для суспільства. 

Загальним критерієм для встановлення балансу між інтересами, що 

конкурують, є дотримання пропорційності під час таких обмежень. Будь-яке 

втручання має бути вибірковим і не ставати систематичним [502, c. 282]. 

 

 

3.2. Гарантування невтручання в особисте і сімейне життя під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Встановлення виключного порядку організації та проведення НСРД, 

пов’язаних з обмеженням прав, гарантованих Конвенцією від 4 листопада 
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1950 року, безпосередньо спрямовано на реалізацію її норм у національному 

законодавстві України.  

Аналізуючи зміст норм Конституції України та КПК України, можна 

дійти висновку, що загалом їх положення відповідають вимогам, 

встановленим зазначеною Конвенцією, оскільки не лише закріплюють 

норми, передбачені цим міжнародно-правовим документом, а й визначають 

винятковий порядок їх обмеження, що відповідає змісту частини 2 статті 8 

Конвенції. Водночас, ураховуючи, що практика ЄСПЛ є джерелом 

тлумачення Конвенції, можна стверджувати, що не всі визначені цим Судом 

стандарти прав людини відображено в кримінальному процесуальному праві 

України. Зокрема, це стосується встановлення максимальних строків 

тривалості проведення НСРД, що обмежують задекларовані Конвенцією 

права, а також обов’язкового повідомлення осіб, розмови та дії яких 

зафіксовано під час їх проведення. Відповідно до частин 1, 2 статті 253 КПК 

України, особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час 

проведення НСРД, а також підозрюваний, його захисник мають бути 

письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про їх 

провадження. Конкретний час повідомлення визначають з огляду на 

наявність чи відсутність загроз для досягнення мети досудового 

розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до 

проведення НСРД. Відповідне повідомлення про факт і результати таких дій 

повинні бути здійснені протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких 

дій, однак не пізніше за звернення до суду з обвинувальним 

актом [503, c. 93-94]. 

Ця норма забезпечує реалізацію права особи на використання засобів 

захисту своїх конституційних прав і свобод, закріпленого в статті 13 

Конвенції, а також права на звернення до ЄСПЛ з метою оскарження 

незаконних дій державних органів після того, як будуть вичерпані 

можливості захисту її інтересів за національним законодавством України. 
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Оскільки НСРД пов’язані переважно із втручанням у сферу особистого 

і сімейного життя особи, під час їх організації та проведення може бути 

отримано інформацію не лише щодо особи, стосовно якої проводили цю дію, 

а й відомості щодо приватного життя інших осіб, що є обмеженням 

визначеного Конвенцією права на невтручання в особисте і сімейне 

життя [503, c. 94]. 

Якщо такі відомості не містять інформації про вчинення заборонених 

законом дій, вони підлягають знищенню. Проте, якщо фіксація відомостей 

про приватне життя окремих осіб пов’язана з документуванням протиправної 

діяльності підозрюваного, захисника, інших осіб, що мають право 

ознайомлюватися з протоколами НСРД, попереджають про кримінальну 

відповідальність за розголошення інформації про приватне (особисте і 

сімейне) життя інших осіб (частина 2 статті 254 КПК України) [503, c. 95]. 

З метою запобігання безпідставному втручанню у сферу особистого і 

сімейного життя людини, обмеження інших визначених Конституцією 

України та міжнародними нормативними актами прав людини, у КПК 

України передбачено процесуальний механізм, що забезпечує дотримання 

законності під час провадження НСРД [522, c. 327]. Зокрема, до такого 

механізму належить нерозголошення інформації приватного характеру, що 

була отримана під час проведення НСРД, особами, які мали доступ до 

матеріалів кримінального провадження та отриманих фактичних даних. Для 

прикладу, з моменту внесення відомостей до ЄРДР до часу погодження 

прокурором клопотання про проведення НСРД щонайменше сімом особам 

відомо про початок досудового розслідування: слідчому (групі слідчих), 

керівнику органу досудового розслідування, керівнику органу прокуратури, 

прокурору – процесуальному керівнику (групі прокурорів), працівнику 

режимно-секретної частини (РСЧ) прокуратури, слідчому судді, працівнику 

РСЧ суду. Після постановлення ухвали слідчого судді про проведення НСРД 

слідчий готує доручення про її виконання відповідному спецпідрозділу 

правоохоронного органу: повідомляє в РСЧ спецпідрозділу, розширюючи 
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тим самим коло осіб, яким стає відомо про проведення НСРД. Крім цього, 

працівникам (операторам) телекомунікаційних мереж також відомо про 

втручання в приватне спілкування [503, c. 94-95].  

Щоб запобігти нерозголошенню інформації про проведення НСРД та їх 

результатів, у процесуальному законі (частина 3 статті 254 КПК України) 

визначено, що виготовлення копій протоколів про проведення НСРД і 

додатків до них не допускається. Також законом заборонене використання 

матеріалів НСРД з метою, не пов’язаною з кримінальним провадженням, або 

ознайомлення з ними учасників кримінального провадження чи будь-яких 

інших осіб (частина 2 статті 255 КПК України). Водночас В. В. Шум 

зазначає, що заборона зняття копій із цих документів стосується діяльності 

слідчого, прокурора, захисника, підозрюваного, інших осіб у випадках, коли 

це може призвести до завчасного розкриття таємниці досудового 

розслідування. Натомість до повноважень слідчого судді, відповідно до 

пункту 18 частини 1 статті 3 КПК України, конкретно належить здійснення в 

порядку, визначеному цим Кодексом, судового контролю за дотриманням 

прав, свобод й інтересів осіб у кримінальному провадженні. З огляду на 

розширення згідно з нормами КПК України контрольної функції суду 

шляхом запровадження інституту слідчого судді з його специфічними 

завданнями, обов’язками та повноваженнями, цей автор вважає, що 

необхідно частину 4 статті 262 КПК України доповнити абзацом другим 

такого змісту: «Копія протоколу проведення огляду, виїмки або затримання 

кореспонденції з додатками до них направляються слідчому судді». Крім 

цього, продовжує В. В. Шум, підлягає доповненню частина 3 статті 254 КПК 

України, яку він пропонує визначити в такій редакції: «Виготовлення копій 

протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків 

до них, крім тих, що направляються слідчому судді, не 

допускається» [579, c. 138]. 

Проте, на наш погляд, таку позицію не можна вважати цілком 

виправданою, оскільки вона суперечить вимогам Зводу відомостей, що 
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становлять державну таємницю, й Інструкції про організацію проведення 

НСРД та використання їх результатів у кримінальному провадженні. 

Зокрема, відповідно до пунктів 4.12.4 та 4.12.5 зазначеного Зводу, 

затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року 

№ 440, відомості про факт або методи проведення НСРД і відомості, що 

дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи 

планується проведення НСРД, розголошення яких створює загрозу 

національним інтересам і безпеці, підлягають засекречуванню зі ступенем 

секретності «таємно» [343]. Отже, пропозиція В. В. Шума не ґрунтується на 

законодавстві й може призвести до розголошення таємниці досудового 

розслідування та порушення права особи на таємницю спілкування. 

Натомість залишається невизначеною відповідь на питання, хто саме та 

в якій формі здійснює попередження про нерозголошення даних, одержаних 

під час проведення НСРД. Ми поділяємо позицію Н. Стефанів, що це 

повинен робити прокурор – процесуальний керівник, слідчий або за його 

дорученням відповідний оперативний працівник на підставі ухвали слідчого 

судді. Відомості, що мають значення для кримінального провадження, 

оформляють протоколом проведення НСРД, який передають процесуальному 

керівнику, зміст інформації фіксують на відповідному носієві. Прокурор 

вживає заходів для збереження отриманої інформації. Після затримання 

особи, щодо якої здійснювали НСРД, прокурор зобов’язаний прийняти 

рішення про припинення подальшого їх проведення, якщо в цьому немає 

потреби. На переконання цієї авторки, є загроза порушення конституційних 

прав особи, оскільки немає контролю за припиненням подальшого втручання 

в приватне спілкування в кримінальному провадженні – фактичні дані про 

злочин чи про особу вже отримано, а строк дії ухвали слідчого судді ще не 

закінчився. Прокурор має прийняти процесуальне рішення у вигляді 

постанови про припинення НСРД та повідомити про це слідчого суддю 

письмово. Така процедура відповідатиме положенням КПК України про те, 

що слідчий суддя здійснює контроль за дотриманням прав та інтересів осіб у 
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досудовому розслідуванні. Нині ця функція слідчого судді зводиться лише до 

того, щоб розглянути клопотання та прийняти рішення про його задоволення 

чи відмову в задоволенні [450, c. 36-37]. 

У національній судовій практиці досі не сформовано усталеної позиції 

вищих суддів щодо порушення права особи на повагу до особистого і 

сімейного життя під час проведення НСРД. Наразі є декілька рішень 

Верховного Суду щодо матеріалів кримінального провадження, отриманих 

під час проведення НСРД. Зокрема, це рішення Судової палати у 

кримінальних справах Верховного Суду України від 12 жовтня 

2017 року [314], рішення Верховного Суду від 12 квітня 2018 року [315] та 

рішення Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року [316]. 

Проте в цих рішеннях Суд не вдається до аналізу меж втручання в приватне 

життя особи під час проведення НСРД, а лише аналізує допустимість доказів, 

отриманих під час НСРД, а саме відкриття матеріалів кримінального 

провадження в порядку статті 290 КПК України. Отже, навіть якщо 

проведення НСРД було з порушенням встановлених кримінальним 

процесуальним законодавством вимог або не відкрито матеріали НСРД в 

передбаченому КПК України порядку, це вплине лише на визнання таких 

доказів недопустимими, але щодо порушення права особи на невтручання в 

особисте і сімейне життя, на жаль, не йдеться. 

Згідно з положеннями законодавства України, майже кожну НСРД 

проводять виключно на підставі ухвали слідчого судді, яка своєю чергою має 

бути достатньо аргументованою. Однак частина 1 статті 250 КПК України 

передбачає, що у виняткових випадках, пов’язаних із врятуванням у життя 

людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливого тяжкого злочину 

негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення 

ухвали слідчого судді. Ця норма надає широкі повноваження органам 

досудового розслідування, оскільки сформульована надто загально та 

створює широке поле для зловживань повноваженнями. Майже кожне 

втручання можна виправдати запобіганням вчиненню злочину відповідної 
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тяжкості, маючи для цього суто формальні й не завжди обґрунтовані 

підстави. Зазначена стаття КПК України містить важливе застереження про 

обов’язок негайного звернення прокурора після початку такої НСРД з 

відповідним клопотанням до слідчого судді. Однак навряд чи цю вимогу 

можна вважати достатньою гарантією для захисту особи від неправомірного 

втручання органів держаної влади в її/його особисте і сімейне життя. 

Надзвичайно актуальним є це питання у випадках, коли слідчий суддя в 

передбачений КПК України спосіб не надав дозволу на проведення НСРД, 

констатуючи у своїй ухвалі відсутність на це достатніх підстав. 

Повноваження прокурорів у частині контролю процесу проведення 

НСРД як гарантії наявності ефективного контролю за дотриманням прав 

людини, вважають О. Б. Комарницька та С. В. Нестеренко відкривають перед 

ним як стороні обвинувачення додаткові засоби розкриття та розслідування 

злочинів, водночас покладають на нього обов’язок професійного володіння 

такими засобами, оскільки невміле їх застосування може призвести до 

порушення прав людини під час здійснення НСРД [165, c. 271]. Специфіка 

прокурорського нагляду у сфері НСРД, як зазначають ці автори продовжує 

О. Б. Комарницька, полягає в тому, щоб оцінити законність конкретної дії з 

погляду правової обґрунтованості її здійснення, не вдаючись до її технології, 

яка не належить до об’єкта і предмета прокурорського нагляду [164, c. 21]. 

Схвалює такий підхід й О. Ю. Татаров, який вважає, що, здійснюючи 

процесуальне керівництво, прокурору не обов’язково брати участь в усіх 

діях, пов’язаних з організацією проведення НСРД, достатньо лише 

перевірити законність й обґрунтованість їх проведення [462, c. 73]. 

На наш погляд, стаття 36 та глава 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» 

КПК України не містять жодних повноважень прокурора в цій частині. 

Окреслені положення регламентують формальну процедуру проведення 

НСРД: подання клопотання слідчим, детективом, розгляд клопотання 

прокурором, фіксацію результатів НСРД у протоколах, видалення 

результатів НСРД, що не будуть використані як докази, тощо. Однак у них 
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немає жодних вказівок щодо можливих порушень з боку органів досудового 

розслідування, зокрема, безпідставне зберігання інформації щодо об’єкта 

спостереження, збір інформації без ухвали суду чи поза межами строків, 

визначених цією ухвалою, тощо. Більше інформації з цього приводу містить 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Згідно зі статтею 14 

цього Закону, прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності [352]. Проте в цій статті немає 

згадування про необхідність знищення незаконно отриманої інформації. 

Немає положень, які регламентували б механізми притягнення до 

відповідальності з визначенням, за які саме порушення вона настає. У частині 

щодо повноважень прокуратури слід також зазначити, що за статтею 163 КК 

України кримінально карним діянням є порушення таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передають 

засобами звʼязку або через компʼютер. Однак аналіз вироків, винесених 

судами за цією статтею, демонструє її неефективність у контексті 

застосування її в практичній діяльності. На поточний час, згідно з даними 

Єдиного державного реєстру судових рішень, було винесено лише 4 вироки 

за статтею 163 КК України, що стосуються поширення інформації про 

спілкування та місцеперебування особи працівниками правоохоронних 

органів. Зокрема, це вирок Печерського районного суду м. Києва від 

12 жовтня 2015 року, згідно з яким заступник начальника Управління 

контррозвідки ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з метою збору 

інформації щодо ПАТ «Азовмаш» надав вказівку оперуповноваженому УКР 

ГУ СБУ у м. Києва та Київській області незаконно прослуховувати телефонні 

розмови працівників цього підприємства [48]. Крім цього, вирок 

Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25 квітня 2016 року 

стосувався начальника управління оперативно-технічних заходів УМВС 

України в Черкаській області, який, використовуючи свої повноваження, 

незаконно підписав запит на отримання інформації про абонентів мобільного 

звʼязку, що становить таємницю громадян про їх телефонні з’єднання [50]. 
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Наступний вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 

23 березня 2017 року щодо старшого оперуповноваженого в особливо 

важливих справах ГУ ВКР ДКР СБУ, який, використовуючи своє службове 

становище, з метою отримання неправомірної вигоди надав третій особі 

інформацію про телефонні з’єднання відповідного абонента, причому таку 

незаконну діяльність він здійснював неодноразово [49]. Четвертим є вирок 

Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року щодо 

працівника СБУ, який перебував на оперативній посаді й був притягнутий до 

кримінальної відповідальності за незаконне отримання ним 23 відомостей 

(детальна та статистична інформація) з автоматизованої інформаційно-

довідкової системи Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ щодо 

абонентів мобільного звʼязку [51]. Ці вироки засвідчують, що таку 

інформацію працівники правоохоронних органів отримують достатньо 

просто, а через незначну кількість вироків украй низьким є ризик 

відповідальності за її незаконне поширення. 

У жодних публічно доступних джерелах немає інформації щодо 

проведення НСРД органами досудового розслідування та здійснення 

прокуратурою у зв’язку із цим своїх наглядових повноважень. Серед даних 

статистики та звітів, розміщених на сайті Офісу Генерального прокурора, 

питанням НСРД присвячена лише одна таблиця в річному звіті Генерального 

прокурора. У ній зазначено лише, скільки клопотань про надання дозволу на 

проведення НСРД було подано детективами/прокурорами та скільки було 

задоволено (чи відмовлено в задоволенні судом) [282]. Жодних, навіть 

загальних даних щодо здійснення прокурорами своїх повноважень у частині 

контролю за проведенням НСРД у даних статистики немає. Отже, відсутність 

на національному рівні будь-яких ефективних механізмів контролю за 

проведенням НСРД засвідчує ризик для права особи на невтручання в 

особисте і сімейне життя з боку органів досудового розслідування. 

Слід також зауважити, що відповіді прокурора про відмову надати 

запитувану інформацію не підлягають оскарженню згідно з КПК України. 
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Частина 1 статті 303 КПК України передбачає вичерпний перелік випадків, 

коли рішення, дії чи бездіяльність слідчого/прокурора можуть бути 

оскаржені до слідчого судді, однак оскарження відмови слідчого в наданні 

матеріалів НСРД, які не будуть використані як докази, цей перелік не 

містить. 

Крім цього, відмова надати запитувану інформацію не може бути 

оскаржена й до судів адміністративної юрисдикції. Згідно з пунктом 2 

частини 2 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, 

юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що мають 

вирішуватися в порядку кримінального судочинства [158, c. 35]. Питання 

щодо надання дозволу на проведення НСРД та повідомлення про це учасника 

кримінального провадження регламентовані КПК України, а отже, у значенні 

статті 19 КАС України мають бути вирішені саме відповідно до цього 

Кодексу. Наразі судової практики, яка підтверджувала б протилежну 

позицію, не виявлено. 

Ненадання запитуваної інформації та документів однозначно позбавляє 

особу можливості звернутися до будь-яких національних засобів захисту. Не 

знаючи виду НСРД, підстав їх проведення, така особа позбавлена можливості 

захистити свої права. Навіть отримавши таку інформацію та документи, 

особа, право на невтручання в особисте і сімейне життя якої було порушено 

під час проведення відповідної НСРД, не зможе нічого із цим вдіяти через 

відсутність на національному рівні ефективних і доступних засобів захисту, 

оскільки: по-перше, вичерпний перелік рішень слідчого судді, що підлягають 

оскарженню в межах кримінального провадження, передбачено в частині 1 

статті 309 КПК України. Ухвал про надання дозволу на проведення НСРД 

серед них немає, а тому їх не можна оскаржити; по-друге, згідно з 

частиною 3 статті 309 КПК України, щодо ухвал слідчого судді, про які не 

зазначено в частині 1 статті 309 КПК України, можна подати заперечення під 

час підготовчого провадження в суді, а не на стадії досудового 

розслідування; по-третє, оскарження порушень прав заявника, гарантованих 
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статтею 8 Конвенції, та вимагання компенсації в межах цивільного чи 

адміністративного судочинства буде безрезультатним. Крім зазначених 

раніше обмежень, передбачених статтею 19 КАС України, й аналогічних 

обмежень, передбачених статтею 19 Цивільного процесуального кодексу 

України, жоден суд не переглядатиме законність й обґрунтованість заходів, 

що були дозволені остаточним рішенням іншого суду. 

Отже, можна дійти висновку, що відсутність регламентованого 

порядку оскарження проведення НСРД та оскарження рішень про відмову в 

наданні матеріалів НСРД, які не будуть використані як докази в 

кримінальному провадженні, є суттєвою перешкодою для забезпечення 

належного захисту прав особи на досудовому розслідуванні. 

Слід зауважити, що чимало країн пострадянського простору з 

прийняттям нових КПК залишили чинним майже такий самий перелік 

слідчих дій, як гласних, так і негласних, як це було передбачено попереднім 

КПК України [415, c. 380]. Для прикладу, у КПК Республіки Білорусь це дві 

негласні слідчі дії – накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення 

(стаття 213) та контроль і запис переговорів (стаття 214) [491]. Також 

глава 33 КПК Вірменії [490], глава 31 КПК Туркменістану передбачають 

накладення арешту на кореспонденцію та перехоплення 

повідомлень [433, c. 379-386], такі самі дії – глава 33 КПК 

Азербайджану [485], а в КПК Литовської Республіки негласних слідчих дій 

не передбачено взагалі [489]. 

Активно застосовують НСРД у країнах Європи й США. Водночас, 

зазначає Д. Б. Сергєєва, попри те, що у світі за допомогою негласних засобів 

розслідування розкривають понад 85 % тяжких та особливо тяжких злочинів 

і результати більшості негласних засобів визнають суди західних країн 

судовими доказами, аналіз понад п’ятирічної вітчизняної практики 

застосування НСРД виявив, що лише до 5 % їх результатів визнають 

доказами вітчизняні суди, що актуалізує дослідження з причин не лише 

такого використання результатів НСРД для отримання доказів у 
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кримінальному провадженні, а й виявлення інших можливих напрямів 

використання результатів НСРД у кримінальному процесуальному 

доказуванні [421, c. 82].  

За КПК ФРН, як зазначає В. А. Савченко, крім гласних слідчих дії, під 

час розслідування кримінальних справ проводять: 1) виїмку поштово-

телеграфної кореспонденції, контроль телефонних переговорів і 

прослуховування приміщень (§ 100); 2) контроль і запис телефонних 

переговорів (§ 100а); 3) оптичний контроль за допомогою технічних засобів 

(§§ 100с, 163е); 4) акустичний контроль непублічних розмов (§100с, абзац 1 

№ 2); 5) прослуховування житлових приміщень («велике прослуховування») 

(§ 100с, абзац 1 № 3) [415, c. 380].  

Один із видів прослуховування телефонних розмов у ФРН дістав назву 

«стратегічне прослуховування», яке відбувається в автоматичному режимі, 

коли в розмові буде використано певні слова, які можуть свідчити про 

протиправну діяльність (теракт, вибухівка, напад, наркотики тощо). 

Проводить «стратегічне прослуховування» Федеральна інформаційна служба 

(BND) та її структурні підрозділи. Юрґен Зайферт (Jürgen Seifert) назвав її 

діяльність незаконною, а власне організацію – «безконтрольною таємною 

поліцією» [622, c. 118]. Чимало публікацій цій темі присвятила суддя Ільзе 

Бехтгольд (Ilse Bechthold), яка назвала прослуховування завершенням 

приватної сфери, оскільки під його дію підпали й особи, що володіють 

процесуальним правом на відмову від дачі показань. Серед них – родичі, 

лікарі, адвокати, журналісти [589, c. 153-154]. Однак часто правоохоронні 

органи ФРН не забезпечують цілковиту законність їх проведення. Для 

прикладу, Буркгард Гірш (Burkhard Hirsch) із цього приводу зауважив, що 

перед «жучками» всі рівні. У буквальному значенні вже не залишилося 

жодного місця, де приватні розмови були б захищені від прослуховування та 

запису з боку держави. Адже прослуховують не лише обвинуваченого, а й 

його батьків, дітей, друзів, колег і всіх, з ким він контактує [592, c. 135]. В 

іншій публікації Б. Гірш додав, що про обсяг кримінального процесуального 
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контролю, його тривалість, кількість підключень до розмов та їх учасників, 

успіх проведених заходів та їх вартість немає жодних підтверджених даних. 

Не має такої інформації і Федеральний уряд [591, c. 132]. 

У Франції, як і в інших європейських країнах, накопичено значний 

досвід правового регулювання в цій сфері. Водночас ні Загальна декларація 

прав людини від 10 грудня 1948 року, ні Конвенція від 4 листопада 1950 року 

не містять прямої вказівки на конфіденційність телефонних розмов. Однак 

низка судових справ, розглянутих ЄСПЛ, доводить, що таємниця телефонних 

розмов знаходиться під захистом міжнародного права. 

Насамперед розглянутою ЄСПЛ справою з питання про можливе 

порушення прав людини під час прослуховування телефонних розмов був 

процес Класу та інших проти ФРН. У цій справі ще 1978 року Клас та інші 

стверджували, що Доповнення G-10 до німецького Основного закону, яке 

дозволяло прослуховувати телефонні розмови, фактично суперечить статті 8 

Конвенції, що передбачає таємницю кореспонденції. ЄСПЛ погодився, що 

телефонні розмови охоплені поняттям «приватне життя» і «кореспонденція», 

попри те, що термін «прослуховування телефонних розмов» Конвенція не 

містить. На думку ЄСПЛ, право на таємне спостереження за громадянами 

притаманне поліцейським державам, а в демократичних країнах воно 

можливе лише в разі крайньої необхідності для збереження демократичних 

інститутів [369]. 

У справі «Люді проти Швейцарії» ЄСПЛ зазначив, що, починаючи 

попереднє розслідування щодо заявника 15 березня 1984 року, суддя-слідчий 

Лауфенського районного суду також видав наказ про прослуховування його 

телефонних розмов. Немає сумніву в тому, що телефонне прослуховування 

було втручанням у приватне життя та кореспонденцію пана Люді. Таке 

втручання не є порушенням Конвенції, якщо воно відповідає вимогам її 

пункту 2 статті 8. Підставою для цього заходу були статті 171b та 171с 

Бернського Кримінально-процесуального кодексу, які застосовують навіть на 

попередньому етапі розслідування, коли є вагома підстава вважати, що 
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готується вчинення кримінальних правопорушень. Крім цього, воно було 

призначене для «запобігання злочинові», і Суд взагалі не має сумніву щодо 

його необхідності в демократичному суспільстві [443]. 

Аналіз судових рішень у справі Класу й низки інших справ дає 

підстави стверджувати про наявність певних стандартів ЄСПЛ з 

прослуховування телефонних повідомлень, яким має відповідати національне 

законодавство країн-членів Ради Європи. Відповідно до цих стандартів 

закон, що обмежує право на таємницю телефонних розмов, має відповідати 

таким вимогам: 

1) містити список злочинів, вчинення яких може привести до 

прослуховування; 

2) включати фактичні підстави підозрювати особу у вчиненні злочину: 

вони повинні бути вже виявлені іншими засобами; 

3) дозволяти прослуховування лише на підставі мотивованої письмової 

заяви певної високопосадової особи; 

4) встановлювати необхідність отримання санкції органу або посадової 

особи, що не належить до виконавчої влади, бажано судді; 

5) встановлювати обмеження на тривалість прослуховування: має бути 

зазначено період, протягом якого чинною є санкція на прослуховування; 

6) визначати правила, що стосуються звітів, які містять матеріали 

перехоплених повідомлень; 

7) передбачати запобіжні заходи проти обміну цими матеріалами між 

різними державними органами; 

8) визначати обставини, за якими записи можна чи потрібно знищити; 

9) встановлювати, що слід робити з копіями або переписаними 

матеріалами, якщо обвинувачену особу буде виправдано [618].  

У США захист від свавільного втручання в таємницю приватного 

життя гарантований Конституцією, підпадає під дію Четвертої поправки, яка 

гарантує захист особистого життя, житла, паперів, а також захист від 

необґрунтованих обшуків й арештів. Зняття інформації з каналів зв’язку та 
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накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію в США 

прирівняне до обшуку та виїмки [415, c. 382]. У справі «Кац проти 

Сполучених Штатів» Верховний Суд встановив, що обшук або виїмку (не 

лише предметів, документів, осіб) здійснюють у будь-якому випадку, коли дії 

поліції посягають на розумне сподівання громадянина на приватність. Суть 

цієї справи полягала в тому, що поліція встановила електронний 

прослуховувальний пристрій на телефонній будці, якою користувався 

підозрюваний. Суд зазначив, що встановлення цього пристрою порушує 

розумне сподівання підозрюваного на приватність, оскільки, хоча будка й 

розташована в публічному місці, Кац не очікував, що його розмову може 

хтось почути. У такому разі поліції необхідно було одержати ордер з метою 

легалізації своїх дій, інакше отримані під час прослуховування докази не 

можуть бути допустимими в суді. Суд зазначив, що коли особа свідомо 

оприлюднює вдома або в офісі інформацію, то вона не підлягає захисту 

відповідно до четвертого додатка. Але коли вона прагне лишити її 

приватною, навіть у громадському місці, то така інформація повинна бути 

конституційно захищена [588, c. 135]. 

Низку з-поміж розглянутих положень використано у вітчизняному 

кримінальному процесуальному праві. Зокрема, частина 3 статті 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачає окремі 

обмеження цих прав і свобод, що мають винятковий і тимчасовий характер та 

можуть бути застосовані лише за рішенням суду щодо особи, у діях якої є 

ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених 

законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки 

суспільства. Відповідно до пункту 9 частини 1 цієї статті зазначеного Закону, 

можливо здійснювати зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж [352]. 

Наявність права на особисте і сімейне життя забезпечує особі його 

захист від будь-якого втручання, зокрема шляхом прослуховування 

телефонних розмов, ознайомлення з її листами чи повідомленнями, а також 
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розголошення їх змісту чи власне факту листування чи приватної розмови. 

Демократична держава повинна забезпечити особі реалізацію цих прав і 

свобод, а також урегулювати механізм правового захисту в разі їх 

незаконного порушення [503, c. 92].  

Відповідно до статті 31 Конституції України, кожному гарантується 

таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 

передбачених законом, з метою запобігти злочину чи з’ясувати істину під час 

розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо. 

Право на приватне спілкування тісно пов’язано з правом на 

невтручання в особисте і сімейне життя, передбачене статтею 32 Конституції 

України, і низкою норм КПК України й інших законів України. Відповідно до 

частини 4 статті 258 КПК України різновидами втручання в приватне 

спілкування є: аудіо-, відеоконтроль особи, арешт, огляд і виїмка 

кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

Проблеми інформаційного права привернули увагу дослідників 

порівняно нещодавно. Водночас інформаційне суспільство, що виникло й 

продовжує існувати в умовах стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, – 

це вже реальність, яку слід ураховувати. Активний розвиток комунікацій, 

передусім мережі Інтернет, дає змогу користувачам сучасних інформаційних 

систем безперешкодно взаємодіяти, передаючи один одному різні види даних 

(надсилаючи SMS-повідомлення, голосові повідомлення, електронні листи 

тощо). Унаслідок цього користувачі можуть одержувати будь-яку бажану 

інформацію. Проте науково-технічний прогрес у сфері інформатики, 

надаючи широкі можливості для збирання й аналізу відомостей про приватну 

особу (більшість засобів спілкування постійно ввімкнені на смартфонах, 

робочих вкладках на персональних комп’ютерах і планшетах; доступність до 

їх вмісту в разі отримання доступу безпосередньо до технічного засобу), 
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актуалізує питання щодо гарантування належного забезпечення таємниці 

такого приватного спілкування, передусім тоді, коли доступ до технічного 

засобу отримують представники правоохоронних органів [289, c. 71].  

Отже, сучасні програмні засоби негласного зняття інформації, зокрема, 

комунікатори, кишенькові персональні комп’ютери, смартфони можуть 

застосовувати для незаконного втручання в особисте і сімейне життя шляхом 

отримання особистої інформації про особу з її мобільного пристрою так 

само, як зі стаціонарного комп’ютера, прослуховування особистих розмов, 

використання мобільного пристрою як підслуховувального, а також 

визначення місця перебування особи без її відома [576, c. 89]. Для прикладу, 

у січні 2017 року під час розслідування кримінального правопорушення щодо 

подій в Україні у січні–березні 2014 року Печерський районний суд м. Києва 

зобов’язав оператора «Київстар» відкрити доступ для Генеральної 

прокуратури України до дзвінків своїх клієнтів з метою отримання будь-якої 

інформації про телефонні розмови й листування та арешт обладнання. У 

лютому 2017 року оператор «Київстар» звернувся до Печерського районного 

суду м. Києва із проханням роз’яснити цю ухвалу, оскільки в ній чітко не 

визначено перелік об’єктів, на які було накладено арешт, і містилася вимога 

щодо арешту інформації, що не передбачено чинним законодавством 

України. Тож цілком природно, що на це рішення була подана апеляційна 

скарга, яку 19 липня 2017 року задовольнив Апеляційний суд м. Києва [283]. 

Водночас адвокат О. Бабич зазначає, що вони хоча й виграли апеляцію, але 

доступ слідчим до всього обладнання «Київстар» з метою отримання будь-

якої інформації про телефонні розмови й листування всіх абонентів 

«Київстару» залишився [96]. На наше переконання, таке обмеження права на 

приватність у частині телефонних розмов є протиправним. Адже замість 

того, щоб здобути таку інформацію щодо конкретних осіб, яких підозрюють 

у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, 

прокуратура вирішила отримати судове рішення, що стосується по суті всіх 

громадян, які користувалися послугами мобільного оператора «Київстар». 
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Питання встановлення меж контролю за окремими особами і групами 

осіб з боку державних, релігійних або економічних інститутів завжди було 

одним з центральних в історії гарантування невтручання в особисте і сімейне 

життя. Традиційні права, закріплені в конституціях демократичних держав – 

свобода совісті, недоторканність житла, гарантії від несанкціонованого 

обшуку та самовикриття, – спрямовані захистити прагнення влади до занадто 

пильного соціального контролю за особою [75, c. 62].  

Відомості про особисте життя, що не є таємницею, кримінальний 

процесуальний закон не визнає об’єктом охорони. Натомість для інформації з 

обмеженим доступом, що становить зміст лікарської таємниці, таємниці 

усиновлення, нотаріальної, таємниці листування, поштових й інших 

повідомлень, телефонних розмов і для інформації, закритої у вільному 

доступі, законодавство України визначає межі їх охорони, встановлюючи 

специфічний правовий режим доступу [75, c. 62-63].  

Зокрема, законним прослуховування особи буде лише під час 

проведення НСРД. Проте їх мають проводити виключно згідно з чинним 

КПК України у випадках, якщо відомості про злочин й особу, яка його 

вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. 

У ЦК України особисті немайнові права тісно пов’язані із фізичною 

особою; вона не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також 

не може бути позбавлена цих прав. Право ж на приватність Кодекс відносить 

до особистих немайнових прав, які забезпечують соціальне буття фізичної 

особи. Зокрема, відповідно до статті 301 ЦК України, фізична особа має 

право на особисте життя та сама визначає власне особисте життя і 

можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа також має право 

на збереження в таємниці обставин особистого життя. Такі обставини можуть 

бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки 

правопорушення, і це підтверджено рішенням суду, а також за її 

згодою [561].  
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Електронні засоби комунікації нині є надзвичайно поширеними. Їх 

значущість підвищується, а технічні можливості постійно розширюються, 

тому вони є найпопулярнішим інструментом повсякденного спілкування. 

Водночас їх досить активно використовують і кримінальні структури для 

реалізації злочинних задумів. Актуальності це питання набуло у зв’язку з 

назрілою потребою створення в суспільстві системи антикримінальної 

безпеки, яка охоплює використання досягнень науково-технічного прогресу в 

протидії злочинності. У цій ситуації на законодавчому рівні ужито певних 

заходів забезпечення безпеки громадян, суспільства й держави від злочинних 

посягань, що відображено в нормах КПК України. Ініціаторами проведення 

НСРД, відповідно до частини 6 статті 246 цього Кодексу, є слідчий. У зв’язку 

з тим, що виконання НСРД має певну технічну складність і вимагає для 

підвищення його ефективності забезпечення прихованого контролю за 

підозрюваними, їх здійснює певне спеціальне коло суб’єктів [526, c. 122-123].  

Відповідно до законодавства України, безпосередній контроль і запис 

телефонних розмов, що прослуховують, пов’язані з конспіративним 

підключенням спеціальних технічних засобів до стаціонарної апаратури 

зв’язку незалежно від форм власності, фізичних і юридичних осіб. Насправді, 

без дотримання умов конспірації в таких випадках навряд чи можна 

розраховувати на отримання значущої для кримінального провадження 

інформації. Причому в таємниці повинен залишатися не лише факт 

проведення НСРД, а й факт прийняття рішення про її проведення. Адже в 

іншому випадку мети проведення НСРД навряд чи буде 

досягнуто [526, c. 123]. Звісно, під час проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж конспіративність є не просто 

умовою отримання певних позитивних результатів. Ця НСРД безпосередньо 

стосується прав й інтересів громадян, пов’язана з владним втручанням у 

сферу особистого життя. Не можна виключати, що внаслідок 

прослуховування телефонних розмов можуть бути отримані відомості суто 

особистого змісту, що належать, зокрема, до інтимної сфери життя людей. 
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Тому дотримання конспіративності під час проведення цієї НСРД є 

важливим для захисту одержуваної інформації, попередження її 

витоку [526, c. 123]. 

Під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

органи досудового розслідування використовують аудіальний контроль. До 

аудіальних систем зв’язку належить їх найбільш масовий вид – телефонні 

системи зв’язку. Телефонні розмови включають передачу повідомлень 

міській, міжміською і міжнародною мережею електрозв’язку [526, c. 123]. 

Проте переговори не обмежені лише лініями дротяного зв’язку, вони 

також охоплюють: радіотелефонний, радіорелейний, високочастотний, 

стільниковий і супутниковий зв’язок. Сюди можна також віднести порівняно 

новий напрям, що бурхливо розвивається, пов’язаний з використанням 

систем комп’ютерної телефонії. Цей клас систем ґрунтований на інтеграції 

можливостей телефонних станцій і сучасного комп’ютерного устаткування зі 

спеціалізованим програмним забезпеченням. Така інтеграція дає змогу 

отримати спектр додаткових сервісних послуг і можливостей [526, c. 123]. 

Найпопулярнішими нині є такі рішення на базі систем комп’ютерної 

телефонії: 

– система голосової пошти – голосова система, що дає змогу 

організувати необхідну кількість віртуальних автовідповідачів з можливістю 

обробки вхідних голосових повідомлень, фактично можна створити 

персональний автовідповідач (автоінформатор) для кожного співробітника. 

На підставі системи голосової пошти виконують широкий спектр завдань 

щодо обробки вхідної та вихідної голосової інформації; 

– система конференц-зв’язку призначена для організації конференц-

зв’язку для внутрішніх і зовнішніх абонентів АТС із широкими 

можливостями контролю та управління; 

– система тарифікації призначена для обліку кількості й часу розмов 

через офісну або АТС із системою видачі звітів й аналізу витрат; 
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– система запису телефонних переговорів – надає можливість 

записувати, здійснювати пошук за необхідними критеріями й відтворювати 

записи. 

Крім цього, є низка інших систем зв’язку, які поки ще не стали надто 

поширеними. Перевага цих систем полягає в можливості організації єдиної 

телекомунікаційної системи шляхом об’єднання всіх телекомунікаційних 

служб офісу. 

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж полягає в 

проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, 

відбору та фіксації змісту інформації, яку передає особа, вона має значення 

для досудового розслідування, а також одержання, перетворення та фіксації 

різних видів сигналів, що передають каналами зв’язку (стаття 263 КПК 

України). 

Як і будь-яка НСРД, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж має на меті отримання нових доказів та їх 

перевірку, а також висунення і перевірку слідчих версій. Ця НСРД має кілька 

залежних від етапів її проведення завдань. Початкове завдання – відстеження 

всієї інформації, яка може бути виявлена під час запису розмови телефоном, 

визначеним в ухвалі слідчого судді. Потім під час огляду та прослуховування 

фонограми встановлюють фактичні дані, що мають значення для 

кримінального провадження. За їх наявності фонограму долучають до 

кримінального провадження [526, c. 123]. 

Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень щодо проведення 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж надало 

можливість виявити такі безпосередні завдання цієї НСРД: 

– встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, – у 39 % випадків; 

– встановлення злочинних звʼязків, виявлення можливих співучасників 

злочину – 34,5 %; 

– виявлення фактів протидії розслідуванню – 9,6 %; 
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– встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб – 4,2 %; 

– встановлення місцезнаходження викраденого майна – 4,2 %; 

– у межах оперативних завдань – 2,1 %; 

– мету не було конкретизовано – 6,4 %  (додаток Г).  

Процесуальними умовами здійснення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж є такі положення: 

1. Ця НСРД може бути проведена лише після внесення відомостей до 

ЄРДР. На момент ухвалення рішення про її проведення, за вивченими нами 

матеріалами кримінальних проваджень, строк досудового розслідування за 

ними становив: до 2 місяців – 11,7 %; два місяці – 17,02 %; три місяці – 

9,6 %; чотири місяці –14,9 %; п’ять і більше місяців – 45,8 %. Однак саме 

остання цифра викликає подвійне занепокоєння. Адже мало не в половині 

випадків зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

здійснювали за матеріалами кримінальних проваджень, за якими 

неодноразово були подовжені строки досудового розслідування. З одного 

боку, позитивним у цій ситуації є те, що протягом тривалого часу під час 

розслідування не було проведено цієї НСРД, яка спрямована на втручання в 

особисте і сімейне життя осіб, щодо яких її проводять. З іншого боку, 

викликає запитання ініціювання проведення цієї НСРД на пізніх етапах 

кримінального провадження, що може свідчити про суттєві недоліки в 

частині збирання достатньої сукупності доказів для прийняття підсумкового 

процесуального рішення (додаток Г). 

2. Проведення аналізованої НСРД можливе лише в кримінальних 

провадженнях про тяжкі й особливо тяжкі злочини. Під час досудового 

розслідування за вивченими нами матеріалами, за якими здійснювали зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, провадження про 

тяжкі злочини становили 21,2 %, а особливо тяжкі – 78,8 %, серед яких 

убивство – 63,8 %; заподіяння тяжких тілесних ушкоджень – 12,8 %; 

шахрайство – 4,2 %; незаконні перевезення, пересилання чи збут 
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наркотичних засобів – 4,25 %; грабіж – 4,25 %; розбій – 2,2 %; зґвалтування – 

4,25 %; викрадення людини – 4,25 % (додаток Г). 

3. Фактичною підставою для ухвалення рішення про зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж є відомості, за якими особа, 

користуючись засобами телекомунікації, передає та отримує інформацію, що 

має значення для кримінального провадження. Юридичною підставою є 

ухвала слідчого судді апеляційного суду. 

4. Аналізовану НСРД проводять щодо спостереження, відбору та 

фіксації фактичних даних, які передає особа та мають значення для 

досудового розслідування. Згідно з даними, отриманими під час дослідження, 

було записано розмови: підозрюваного – 45,4 %; потерпілого – 23,2 %; 

свідка – 4,4 %; інших осіб – 27 % (батько, дружина підозрюваного тощо) 

(додаток Г). 

5. На момент проведення огляду та прослуховування фонограми 

повинні бути встановлені особи, які брали участь у зафіксованій на ній 

розмові. 

6. Огляд і прослуховування фонограми здійснюють із залученням, за 

необхідності, спеціаліста, про що слідчий складає протокол та протягом 

двадцяти чотирьох годин з моменту припинення НСРД направляє його 

прокурору. 

7. До кримінального провадження долучають фонограму в повному 

обсязі. 

8. Має бути точно встановлено, що під час зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж не буде порушено права й законні 

інтереси як осіб, що беруть участь у розмові, так і інших осіб, обмеження 

прав яких не передбачено кримінальним процесуальним законом. 

9. Не принижують честь і гідність осіб, які беруть у ній участь, а також 

тих осіб, які їх оточують. 

10. Не ставлять під загрозу здоров’я та життя особи, за якою 

здійснювали зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 
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11. Термін, на який встановлено зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, за загальним правилом не може перевищувати 

строків досудового розслідування. 

Важливою гарантією нерозголошення змісту телефонних розмов є 

врегулювання в КПК України вимоги, згідно з якою фонограму мають 

зберігати в опечатаному вигляді в умовах, що унеможливлюють її 

прослуховування і тиражування сторонніми особами. Саме таким є підхід 

законодавця щодо збереження зображень, демонстрування яких можна 

розглядати як образливе для освідуваної особи (частина 4 статті 241 КПК 

України). Попри те, що ці процесуальні дії за своїм спрямуванням є цілком 

різними, унормування цього положення за аналогією в статті 263 КПК 

України надасть додаткові гарантії невтручання в приватне й особисте життя 

громадян [526, c. 124]. 

Отже, норми статті 263 КПК України, що регулюють процесуальний 

порядок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

загалом відповідають світовим стандартам, а зазначена НСРД є потужним 

інструментом, що дає змогу ефективно розслідувати злочини. Водночас 

Д. Б. Сергєєва висловила пропозицію доповнити цю статтю частиною, яка 

містила б вказівку на фактичні підстави зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, і викласти її в такій редакції: «Зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж може бути застосоване лише в 

провадженні щодо тяжкого й особливо тяжкого злочину за наявності такої 

сукупності фактичних даних, яка дає змогу слідчому дійти висновку про 

ймовірність того, що під час його проведення може бути отримано фактичні 

дані, що за певних умов можуть бути змістом доказів у 

провадженні» [420, c. 211]. На наш погляд, крайньої необхідності в цьому 

немає, оскільки в частині 2 статті 246 КПК України про це і так зазначено, а 

пункт 9 частини 2 статті 248 КПК України передбачає як фактичну підставу 

обґрунтування можливості отримання під час проведення НСРД доказів, які 

самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве 
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значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення або 

встановлення осіб, які його вчинили. 

Проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, на наш погляд, створює підвищену загрозу втручання в особисте і 

сімейне життя з огляду на такі причини: 

а) особа зазвичай не підозрює про втручання в її особисте і сімейне 

життя та позбавлена можливості оскаржити дії слідчого; 

б) прослуховування не є вибірковим: прослуховуються всі без винятку 

розмови, доки не буде отримано відомості, які цікавлять слідство, що 

спричиняє доволі суттєве порушення таємниці особистого і сімейного життя; 

в) процедура прослуховування не може бути цілком прозорою: вона 

обов’язково містить організаційні й тактичні аспекти, які мають закритий 

характер, що створює значні можливості для зловживань з боку органів, які її 

проводять. Тож нагальним завданням наразі є ефективний захист особистого 

і сімейного життя громадян від незаконного та необґрунтованого 

втручання [526, c. 124]. 

Проте не є винятком ситуації, коли під час досудового розслідування 

прослуховують розмови не лише стосовно осіб, щодо яких здійснюють 

кримінальне провадження, а й осіб, залучених до нього в іншому статусі, 

зокрема, за наявності загрози вчинення насильства, вимагання та інших 

злочинних дій. Із цієї причини осіб, щодо яких здійснюють цю НСРД, можна 

поділити на дві групи залежно від їхнього процесуального становища й 

завдань, які ставлять перед собою органи досудового розслідування: 

а) підозрюваний, інші особи, які можуть бути причетні до злочину, – за 

наявності достатніх підстав вважати, що їхні телефонні й інші розмови 

можуть містити фактичні дані щодо обставин, які мають значення для 

кримінального провадження; 

б) потерпілий, свідок, їхні близькі родичі та члени сім’ї – за наявності 

загрози вчинення проти них злочинних дій [526, c. 124-125]. 
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Різні завдання визначають різні юридичні підстави проведення цієї 

НСРД. У першому випадку слідчому необхідно отримати рішення суду. Крім 

цього, слід максимально конкретизувати поняття «обставини, які мають 

значення для кримінального провадження», оскільки в іншому випадку 

прослуховування може стати інструментом для збирання будь-якої 

інформації, що характеризує особу підозрюваного, що є неприпустимим. 

Видається, що фактичними підставами зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж цієї категорії осіб можуть бути: можливість 

отримання доказів про злочин, його учасників, місця приховування знарядь 

його вчинення; про розшук підозрюваного. У звʼязку з викладеним необхідно 

посилити гарантії законності дій слідчого, що стосуються як підстав, так і 

процедури зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. У 

законі максимально чітко мають бути визначені: особи, чиї телефони можуть 

прослуховувати; фактичні та юридичні підстави проведення цієї НСРД; 

подальша доля матеріалів, отриманих унаслідок прослуховування, та інші 

важливі питання [526, c. 125]. 

Щодо другої групи осіб, на наш погляд, достатньо їхньої заяви або 

письмової згоди на прослуховування телефонних та інших переговорів. 

Натомість за наявності загрози настання тяжких наслідків прослуховування 

переговорів осіб, взятих під захист, можуть здійснювати за санкцією 

прокурора або за ухвалою суду. Саме так вирішено це питання у статтях 10, 

17 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року № 3782-ХІІ. Однак, на 

наше переконання, за таких умов надання санкції прокурора є недоцільним у 

зв’язку з такими причинами: 1) про необхідність отримання санкції 

прокурора йдеться лише в зазначеному Законі, однак КПК України дії 

прокурора із санкціонування прийняття процесуальних рішень слідчого, 

дізнавача наразі в жодному випадку не передбачає; 2) з огляду на важливість 

дотримання конституційної засади невтручання в особисте і сімейне життя, 

доцільно, зокрема, у таких випадках завертатися виключно до слідчого судді. 
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На перший погляд, механізм реалізації цього рішення є ускладненим, проте з 

іншого боку – цілком виправданим, оскільки йдеться про захист особи від 

протиправних посягань шляхом прослуховування її телефонних та інших 

розмов. 

З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне внести доповнення до 

частини 1 статті 263 КПК України й викласти її в такій редакції: «Зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що 

забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і 

звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї 

телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне 

спілкування, яке проводять без відома осіб, які використовують засоби 

телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого 

судді, якщо під час його проведення та фіксації аудіальної інформації на 

фізичний носій з подальшим оглядом і прослуховуванням можна встановити 

фактичні дані про вчинення злочину, про його учасників, про місця 

приховування знарядь вчинення злочину, про місцезнаходження 

підозрюваного, оголошеного в розшук» [526, c. 125]. 

Тому стаття 263 КПК України потребує доповнення окремою частиною 

такого змісту: «За наявності загрози вчинення насильства або інших 

протиправних дій щодо потерпілого, свідка або їхніх близьких родичів чи 

членів сім’ї зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

допускається за письмовою заявою цих осіб або за їхньою письмовою згодою, 

а за відсутності такої заяви і/або згоди – за ухвалою слідчого 

судді» [526, c. 125]. 

Важливим є питання зберігання та використання інформації, отриманої 

під час проведення НСРД, повʼязаних, зокрема, із прослуховуванням 

телефонних розмов. Це питання врегульоване передусім статтями 254, 255 та 

257 КПК України. 

До значущих положень належать такі з них: 



273 
 

– відомості про факт і методи проведення НСРД, осіб, які їх проводять, 

а також інформація, отримана внаслідок їх проведення, не підлягають 

розголошенню. Якщо протоколи про проведення НСРД містять інформацію 

щодо особистого і сімейного життя інших осіб, захисника, а також інших 

осіб, які мають право ознайомитися з протоколами, попереджають про 

кримінальну відповідальність за розголошення отриманої інформації; 

– відомості, речі й документи, отримані внаслідок проведення НСРД, 

які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення досудового 

розслідування, мають бути невідкладно знищені на підставі його 

рішення [75, c. 64].  

Якщо внаслідок проведення НСРД, як зазначено в частині 1 статті 257 

КПК України, виявлено ознаки кримінального правопорушення, що не 

розслідують у цьому кримінальному провадженні, то отримана інформація 

може бути використана в іншому кримінальному провадженні лише на 

підставі ухвали слідчого судді, яку постановляють за клопотанням 

прокурора. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення НСРД, 

здійснюють лише через прокурора [75, c. 64]. Крім цього, відповідно до 

частини 1 статті 259 КПК України, якщо прокурор має намір використати під 

час судового розгляду як доказ інформацію, отриману внаслідок втручання в 

приватне спілкування, або певний її фрагмент, він зобов’язаний забезпечити 

збереження всієї інформації або доручити слідчому забезпечити таке 

збереження [75, c. 64-65].  

Отже, будь-який представник правоохоронних органів України, який 

використовує прослуховування телефонних розмов з особистою метою 

(зокрема, для стеження за третіми особами), має нести відповідальність 

згідно з чинним законодавством. Для прикладу, прокуратура м. Києва 

здійснювала досудове розслідування за підозрою колишнього начальника 5-

го відділу Управління оперативної служби ГУ МВС України в Київській 

області у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК 

України. Досудовим розслідуванням встановлено, що полковник міліції 
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18 липня 2015 року запропонував своєму знайомому послуги з негласного 

збору й обробки інформації на окремих громадян за грошову винагороду. 

Перелік послуг, запропонованих цією особою, передбачав: 

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

протягом трьох місяців (інформація за з’єднаннями з номерами мобільних 

операторів), за розцінками – від 600 доларів за один номер; 

– прослуховування особистого спілкування за зазначеним номером 

мобільного оператора – від 2800 доларів на добу; 

– аудіо-, відеоконтроль особи – від 50 доларів на годину [154]. 

Цей приклад наочно засвідчує злочинність таких дій, за які настає 

кримінальна відповідальність. Проте такі випадки швидше є частиною 

системних проблем, не розв’язаних в Україні, передусім за умови їхнього 

використання владними структурами [75, c. 65].  

Крім цього, неправомірним є зберігання матеріалів, які були отримані 

під час проведення НСРД і містили особисту і сімейну інформацію про особу 

(щодо її стилю життя, стосунків, особистих переконань), для подальшого їх 

оприлюднення чи тиску на відповідну особу, якщо ця інформація набуде 

публічного розголосу [75, c. 65-66].  

Відповідно до частини 4 статті 39 Закону України «Про 

телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, «оператори 

телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати на своїх 

телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення 

уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати 

функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень 

сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню 

розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. 

Оператори телекомунікацій зобов’язані забезпечувати захист зазначених 

технічних засобів від несанкціонованого доступу» [364]. Отже, ще до 

набрання чинності КПК України 2012 року в галузевому Законі було 

визначено необхідність отримувати інформацію із засобів телекомунікацій, а 
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тому безпосередньо в установах, які надають послуги з передання 

інформації, мають бути наявні засоби для зняття інформації, яку вони 

передають у виняткових випадках [522, c. 327].  

Наразі доступ до таких засобів може бути отримано лише на підставі 

ухвали слідчого судді. Під час дослідження питання порядку отримання 

такого дозволу важливим є визначення тактики дій слідчого з реалізації 

системи заходів, що здійснюють відповідно до рекомендованих правил, 

послідовність проведення яких приводить до оптимального виконання 

поставлених завдань, а саме: 

 аналіз матеріалів кримінального провадження та визначення 

доцільності проведення цієї НСРД; 

 планування заходів щодо зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; 

 визначення підрозділів й органів, з якими необхідна взаємодія під час 

проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

прогнозування форм такої взаємодії; 

 визначення оптимального часу, необхідного для складання 

клопотання про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

і підготовку відповідних матеріалів, що обґрунтовують прийняття рішення 

слідчим, необхідних для направлення прокурору й слідчому судді; 

 отримання дозволу слідчого судді на проведення цієї НСРД, 

направлення відповідної ухвали уповноваженим органам для її належного 

виконання [522, c. 328].  

Після отримання ухвали слідчого судді уповноважені особи 

звертаються до керівництва компанії, яка надає послуги з передання 

інформації. Представники такої компанії зобов’язані сприяти виконанню дій, 

пов’язаних зі зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення нерозголошення як факту 

проведення таких дій, так і нерозголошення отриманої інформації. У випадку 
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розголошення посадовими особами інформації про проведення НСРД вони 

можуть бути притягнуті до передбаченої законом 

відповідальності [522, c. 328-329].  

Різновидом втручання у приватне спілкування є також накладення 

арешту, огляд і виїмка кореспонденції. Відповідно до статті 12 Загальної 

декларації прав людини, ніхто не може зазнавати безпідставного посягання 

на таємницю його кореспонденції [137]. Стаття 8 Конвенції містить 

положення, згідно з яким кожен має право на повагу до його приватного і 

сімейного життя, до житла й таємниці кореспонденції [171]. У 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права в аналогічній нормі 

статті 17 визначено, що заборонено свавільне чи незаконне посягання на 

таємницю кореспонденції [250]. Таємниця листування та інших особистих 

повідомлень забезпечує підтримання сімейних, ділових і дружніх контактів 

між людьми, є умовою щирого спілкування, захисту приватних таємниць, а 

отже, однією з найважливіших гарантій невтручання в особисте і сімейне 

життя. 

Обов’язок збереження цієї таємниці покладено на поштово-телеграфні 

установи. Закон «Про поштовий зв’язок» від 4 жовтня 2001 року № 2759-III 

зобов’язує їх дотриматися таємниці звʼязку. Відповідно до статті 6 Закону, 

оператори вживають організаційно-технічних заходів щодо захисту 

інформації згідно із законодавством України. Виїмка та огляд письмової 

кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях, одержання будь-

яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом [355].  

Згідно із частиною 1 статті 14 КПК України, під час кримінального 

провадження кожному гарантовано таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Ця 

засада кримінального провадження гарантує право особи на особисте і 

сімейне життя. Однією з основних складових цього права є комунікаційна 

складова (безпека та приватність листування, електронної пошти, 

телефонних розмов й інших видів приватних комунікацій) [571, c. 362]. Адже 
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особисте спілкування є одним із виявів приватного життя, недоторканності 

статусу людини, її комунікування [265, c. 86].  

У частині 4 статті 258 КПК України різновидом втручання в приватне 

спілкування визначено арешт, огляд і виїмку кореспонденції. Водночас у 

статтях 261, 262 цього Кодексу конкретніше й детальніше розписано порядок 

накладення арешту на кореспонденцію, її огляду і виїмки. На наш погляд, 

втручання в особисте і сімейне життя під час розглянутої НСРД полягає не 

лише в ознайомленні зі змістом листів, телеграм, посилок тощо (огляд), а й у 

факті заборони доставляти кореспонденцію адресату (арешт). 

Фактичні підстави накладення арешту на кореспонденцію в чинному 

КПК України чітко не визначено. У частині 2 статті 261 цього Кодексу лише 

зазначено: якщо під час досудового розслідування є достатні підстави 

вважати, що поштово-телеграфна кореспонденція певної особи іншим особам 

або інших осіб їй може містити відомості про обставини, які мають значення 

для досудового розслідування, або речі й документи, що мають істотне 

значення для досудового розслідування. Із такого визначення залишається 

незрозумілим характер цих відомостей. Звісно ж, для вирішення цього 

питання необхідно зʼясувати мету арешту поштово-телеграфної 

кореспонденції, її огляду й виїмки, що наразі в Законі не визначено. На наш 

погляд, слід розрізняти дві їх групи: мета арешту кореспонденції і мета її 

огляду та виїмки, що мають як доказовий, так і забезпечувальний характер. 

Метою арешту кореспонденції є: 

а) подальший її огляд, за необхідності – виїмка; 

б) перешкоджання підозрюваному та повʼязаним з ним особам 

передавати один одному інформацію щодо процесу розслідування; 

в) забезпечення накладення арешту на майно підозрюваного (грошові 

перекази, посилки). 

Натомість огляд і виїмка кореспонденції своєю чергою можуть бути 

спрямовані на отримання фактичних даних, що можуть бути використані як 

докази під час розслідування кримінального правопорушення, його 
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учасників, місця приховування знарядь і об’єктів злочинної діяльності та на 

розшук підозрюваного. З огляду на важливість цих положень, їх бажано 

закріпити в КПК України. 

Фактичними підставами проведення аналізованої НСРД є наявність 

доказів, що вказують на можливість досягнення будь-якої зазначеної мети 

(або їх сукупності). Отже, фактичними підставами накладення арешту на 

кореспонденцію, її огляду та виїмки має, на наш погляд, бути наявність 

доказів того, що предмети або документи, які можуть бути джерелом 

інформації про кримінальне правопорушення, його учасників, місця 

приховування знарядь й об’єктів злочинної діяльності, містяться в 

кореспонденції. 

Юридичною підставою накладення арешту на кореспонденцію є ухвала 

слідчого судді. У частині 2 статті 248 КПК України визначено вимоги до 

змісту клопотання слідчого про дозвіл на проведення НСРД. Відповідно до 

цих вимог, у клопотанні необхідно зазначати, які саме види кореспонденції 

підлягають арешту. Арешт не обов’язково повинен мати суцільний характер, 

усе залежить від мети, яку ставить перед собою слідчий. Якщо його цікавить, 

наприклад, виключно листування, то немає потреби затримувати поштові 

перекази грошових коштів. З позицій захисту особистого і сімейного життя 

такий вибірковий підхід видається доволі оптимальним і доцільним. 

У законі необхідно також визначити, що обмеження таємниці поштово-

телеграфної кореспонденції можливе лише стосовно підозрюваного та осіб, з 

якими він підтримує зв’язок за допомогою поштових і телеграфних 

відправлень. Отже, зазначає В. М. Тертишник, і ми цілком поділяємо такий 

підхід, НСРД, які, за визначенням законодавця, є різновидами втручання в 

приватне спілкування, у реальності здебільшого мають характер обмеження 

ширшого права – недоторканності особистого життя, забезпечення якого 

віднесено до принципів кримінального процесу [468, c. 80].  

Аудіо-, відеоконтроль особи, урегульований у статті 260 КПК України, 

є різновидом втручання в приватне спілкування, про що зазначено в пункті 1 
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частини 4 статті 258 цього Кодексу. Ця НСРД відрізняється від 

спостереження за особою, річчю або місцем (стаття 269 КПК України) та 

аудіо-, відеоконтролю місця (стаття 270 КПК України) та полягає у 

використанні аудіо-, відеозаписувальних пристроїв, установлених всередині 

публічно недоступних місць для фіксації поведінки особи [267, c. 54]. 

Метою аудіоконтролю є спостереження за діями й розмовами особи 

шляхом прослуховування та фіксації розмов у будь-якому місці її 

перебування, попри те, що це місце є її власністю чи вона там тимчасово 

перебуває. Натомість метою відеоконтролю особи є негласне візуальне 

спостереження за діями особи шляхом відеозапису та аудіофіксації 

інформації в будь-якому місці її перебування для отримання інформації, що 

має значення для досудового розслідування [217, c. 79]. 

Перелік місць, у яких можуть виконувати зазначену НСРД, у Законі не 

передбачений. У юридичній літературі зазначено, що відеоконтроль можуть 

здійснювати в будь-якому місці перебування, зокрема, в житлі або іншому 

володінні особи, у приміщеннях, транспортних засобах та інших 

місцях [216, c. 338]; висловлено припущення, що це взагалі будь-яке місце: 

приватне володіння особи, чи громадське місце, чи будь-яка інша ділянка 

простору, у якій повинна з’явитися певна особа [422, c. 168]. 

Слушно зауважує В. Г. Уваров, що скромна за обсягом і змістом 

правова регламентація аудіо-, відеоконтролю особи, крім визначення його 

поняття та натяку на підстави його застосування, навряд чи може відповідати 

сучасним вимогам європейських стандартів до «якості» закону, його 

«передбачуваності» та зрозумілості [481, c. 161]. 

КПК України не пов’язує коло осіб, щодо яких допустимим є 

застосування аудіо-, відеоконтролю особи, з їхнім процесуальним статусом. 

Тож ця НСРД може бути проведена не лише щодо підозрюваного, а й щодо 

інших осіб, які не мають процесуального статусу в конкретному 

кримінальному провадженні, з чим цілком погодитися не можна. На наше 

переконання, аудіо-, відеоконтроль слід проводити виключно щодо 
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підозрюваного. Неприпустимо таємно проникати до житла чи іншого 

володіння особи, яка не має такого процесуального статусу, з тим, щоб 

встановити технічні засоби аудіо-, відеоконтролю особи. 

З огляду на зазначене, пропонуємо статтю 260 КПК України викласти в 

новій редакції такого змісту: «Слідчий чи за його дорученням співробітник 

оперативного підрозділу на підставі ухвали слідчого судді здійснює аудіо-, 

відеоконтроль особи з метою отримання відомостей, що мають значення 

для досудового розслідування та забезпечення умов для успішного 

затримання підозрюваного, фіксації обставин і доказів вчинення злочину. 

Під час аудіо-, відеоконтролю вивчаються та фіксуються обставини 

події злочину та дії підозрюваного, виявляються і закріплюються сліди 

злочину та інші фактичні дані, застосовується фотографування, звуко- та 

відеозапис, використовуються оптичні та інші необхідні технічні засоби. 

Слідчий, співробітник оперативного підрозділу, який здійснював аудіо-, 

відеоконтроль особи, зобов’язаний вжити заходів для того, щоб виключити 

можливість розголошення отриманих під час спостереження секретних 

відомостей або інтимних та інших даних, які стосуються особистого і 

сімейного життя, якщо вони не містять інформації про злочин». 

Вважаємо, що докладна регламентація в законодавстві здійснення 

аудіо-, відеоконтролю особи є гарантією захисту від безпідставного 

втручання сторони обвинувачення в охоронюване Конституцією України та 

законами України особисте і сімейне життя підозрюваного. 

Наступний § 3 глави 21 КПК України має назву «Інші види негласних 

слідчих (розшукових) дій». З огляду на те, що попередній параграф 

називається «Втручання у приватне спілкування», може сформуватися хибне 

враження щодо того, що в § 3 цієї глави йдеться лише про НСРД, не 

пов’язані із втручанням у приватне спілкування взагалі й у особисте і сімейне 

життя зокрема, проте це не так. Про зміст приватного спілкування, а отже, й 

особистого і сімейного життя особи може стати відомо під час проведення 

спостереження за особою, річчю або місцем (стаття 269 КПК України), і це 
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буде відображено в доданих до протоколу цієї НСРД фотографіях або в 

матеріалах відеозапису. Приватні розмови й поведінка особи як результат 

спілкування з іншими особами в певному місці можуть бути зафіксовані й 

стати відомими стороні обвинувачення під час проведення аудіо- чи 

відеоконтролю місця (стаття 270 КПК України), а відомості, отримані під час 

їх проведення, можуть мати значення для кримінального провадження та 

будуть використані як докази. Відомості, що висвітлюють зміст приватного 

спілкування особи, можуть бути отримані під час здійснення контролю за 

вчиненням злочину (стаття 271 КПК України) і становитимуть зміст 

фактичних даних як доказів у кримінальному провадженні. Негласно 

отриманими зразками, необхідними для порівняльного дослідження 

(стаття 274 КПК України), можуть бути і зразки почерку, голосу особи, які є 

виявами актів приватного спілкування.  

Підбиваючи підсумки, зауважимо, що під час втручання в приватне 

спілкування необхідно дотримуватися міжнародних стандартів, встановлених 

рішеннями ЄСПЛ. 

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та 

корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 року № 1689-VII передбачає 

спеціальний порядок досудового розслідування щодо окремих видів 

вчинених злочинів. Таке розслідування («in absentia») здійснюють за 

загальними правилами, передбаченими КПК України, з огляду на нові 

положення цього Закону [337]. Нині слідчим суддям надано право винесення 

ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування за наявності 

умов, передбачених частині 2 статті 297
1
 КПК України. Їх сукупність 

створює новий напрям диференціації правової процедури, відповідно до якої 

досудове розслідування загалом і проведення окремих процесуальних дій 

зокрема можуть здійснювати без участі особи, щодо якої слідчим суддею 

задоволене клопотання прокурора або слідчого за погодженням із 
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прокурором про здійснення спеціального досудового 

розслідування [73, c. 10]. 

В аналізованому Законі України, яким внесено низку доповнень до КК 

України та КПК України, слід виокремити кілька суттєвих аспектів. Для 

прикладу, відсутнє визначення поняття «спеціальне досудове розслідування», 

а це ускладнює його розуміння та встановлення моменту, коли може бути 

прийнято рішення про його здійснення [73, c. 10]. 

Відповідно до частини 1 статті 297
1
 КПК України, спеціальне досудове 

розслідування здійснюють згідно із загальними правилами цього Кодексу, з 

огляду на положення глави 24
1
. Однак у цій главі КПК України немає норм 

про особливості проведення СРД, НСРД за відсутності підозрюваного й 

дотримання його процесуальних прав. Щоправда, в абзаці другому частини 2 

статті 7 КПК України закріплено загальний обов’язок сторони 

обвинувачення дотримуватися прав підозрюваного на захист, на доступ до 

правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, однак 

механізм їх реалізації потребує вдосконалення. 

Набуття статусу підозрюваного, навіть за відсутності особи, тягне за 

собою настання для нього низки несприятливих наслідків: накладення 

арешту на його майно (частина 1 статті 170 КПК України), застосування до 

нього запобіжних заходів (частина 1 статті 177 КПК України), оголошення 

його в розшук відповідно до пункту 2 частини 1 статті 280 КПК України 

тощо. Попри відсутність підозрюваного, у межах спеціального досудового 

розслідування передбачено також можливість здійснення окремих 

процесуальних дій. Однак проводити їх необхідно відповідно до правової 

процедури кримінального провадження, щоб не порушувати гарантованих 

законодавством України прав, інтересів і свобод громадян. 

Зокрема, якщо є потреба провести обшук житла чи іншого володіння 

особи, результатом пошукових дій може бути відшукання інформації про її 

особисте і сімейне життя. З метою реалізації засади невтручання в приватне 

життя, передбаченої статтею 15 КПК України, слідчий, проводячи зазначену 
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слідчу (розшукову) дію, повинен уживати заходів для того, щоб не було 

розголошено виявлені обставини особистого життя обшукуваного й інших 

осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні. 

Відомості про такі обставини здебільшого містяться в різних виявлених 

документах – листах, записках, відеоплівках, аудіозаписах. Крім того, 

розголошення обставин особистого життя можливе внаслідок сприйняття 

учасниками обшуку (передусім понятими) обстановки обшукуваного 

приміщення, констатації факту перебування в приміщенні певної особи, 

виявлення різних речей та предметів інтимного характеру, незалежно від їх 

відношення до кримінального провадження. У низці випадків слідчому 

доцільно максимально обмежити коло учасників слідчої (розшукової) дії, що 

не входять до обов’язкових учасників і яким можуть стати відомі обставини 

особистого життя громадян; під час добору учасників ураховувати їхні 

особисті риси, насамперед це стосується понятих; у присутності учасників не 

оголошувати зміст документів, листів, що мають інтимний характер, не 

прослуховувати виявлені аудіоплівки, не проглядати відеозаписи, якщо вони 

не підлягають вилученню; припиняти підвищений інтерес учасників слідчої 

(розшукової) дії до обставин особистого характеру.  

Обшук житла чи іншого володіння особи у випадках невідкладності 

може бути проведений без ухвали слідчого судді, за відсутності осіб у цьому 

приміщенні. Проведення таких дій під час спеціального досудового 

розслідування, на наше переконання, вимагає від слідчого максимуму зусиль, 

спрямованих на дотримання прав відсутнього підозрюваного. Відповідно до 

пункту 8 частини 2 статті 52 КПК України, з моменту прийняття 

процесуального рішення про здійснення спеціального досудового 

розслідування участь захисника в кримінальному провадженні є 

обов’язковою. Однак постає питання: чи потрібно запрошувати захисника 

для участі в проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи за 

відсутності підозрюваного. 
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Однозначно це питання не вирішено ні в частині 5 статті 46, ні в 

частині 1 статті 236 КПК України, відповідно до якої для участі в проведенні 

обшуку може бути запрошений, зокрема, захисник. Така конструкція 

правової норми засвідчує, що у випадку проведення обшуку житла чи іншого 

володіння особи за відсутності підозрюваного захисник є факультативним 

учасником обшуку. З огляду на зобов’язання сторони обвинувачення 

використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного, однозначно погодитися із цим складно. Вважаємо, що 

слідчий повинен здійснити всі залежні від нього дії, спрямовані на участь 

захисника в проведенні обшуку саме під час спеціального досудового 

розслідування. Однак, з іншого боку, неявка захисника, попередженого 

належним чиним про необхідність проведення цієї СРД, не є перепоною для 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. 

Враховуючи що, відповідно до частини 1 статті 15 КПК України, 

постає потреба, гарантувати невтручання в приватне (особисте і сімейне) 

життя, пропонуємо внести доповнення до частини 5 статті 46 КПК України 

та визначити право захисника брати участь у проведенні не лише 

процесуальних дій за участю підозрюваного, а й у випадках спеціального 

досудового розслідування [73, c. 12-13]. 

Вважаємо неприпустимим проведення обшуку житла чи іншого 

володіння особи не лише без участі підозрюваного та його захисника, а й без 

осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

Такими особами є члени сім’ї, близькі родичі, перелік яких визначено в 

пункті 1 частини 2 статті 3 КПК України, які мешкають як спільно в 

обшукуваному житлі, так й окремо, однак їх участь під час проведення 

обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути обов’язковою. З 

огляду на зазначене, пропонуємо доповнити четверте речення частини 1 

статті 236 КПК України словами «…, а під час проведення спеціального 

досудового розслідування їх участь є обов’язковою».  
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Слід зауважити, що обмеження таємниці особистого і сімейного життя 

під час обшуку можливе й під час здійснення особистого обшуку, за 

наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка перебуває в приміщенні 

або іншому місці, у якому проводять обшук, приховує при собі предмети або 

документи, які можуть мати значення для кримінального провадження. Під 

час проведення цієї слідчої (розшукової) дії також можуть бути виявлені 

відомості, складові таємниці приватного життя особи, причому не лише 

підозрюваного, а й будь-якої іншої особи, яка ще не має визначеного 

процесуального статусу. Це вкотре доводить доцільність встановлення ще 

одного загального правила проведення СРД, спрямованого на забезпечення 

таємниці особистого і сімейного життя: захищати як порушені права й 

законні інтереси потерпілих, так і права та законні інтереси всіх інших осіб, 

які інколи проти власної волі виявляються залученими до процесуальної 

діяльності з розслідування злочинів [73, c. 13]. 

Особиста недоторканність тих осіб, які проживають у житлі, але 

відсутніх на момент проведення обшуку, через об’єктивні причини не може 

бути порушена, однак їхнє право на таємницю особистого і сімейного життя 

може знаходитися під реальною загрозою його порушення. 

Вважаємо, що зміст поняття «проживають» у кримінальному 

процесуальному праві має бути іншим, ніж у житловому праві. Це поняття 

слід пов’язувати із фактичним помешканням, а не лише з дотриманням 

встановленого порядку вселення та вимоги про державну реєстрацію за 

місцем проживання або перебування, інакше охорона таємниці приватного 

життя буде обмежена й залежатиме від дотримання формальних вимог. 

Наприклад, власник житлового приміщення не дає згоди на реєстрацію в 

житловому приміщенні за місцем проживання чоловіка (подружжя) одного з 

повнолітніх членів сім’ї, але не перешкоджає його фактичному проживанню 

в житлі. З позицій житлового законодавства цю особу не можна визнати 

такою, що проживає в певному місці, оскільки з формальної позиції її 

вселення відбулося без дотримання встановленого порядку. Однак таємниця 
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приватного життя такої особи, як і будь-якого громадянина України, також 

потребує охорони, передусім у сфері кримінального провадження. 

Рівень забезпеченості прав і свобод громадян під час проведення СРД, 

НСРД та інших процесуальних дій залежить від змістовного наповнення 

кримінального процесуального законодавства України, що регламентує його 

провадження, заходами забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

громадян. На слідчого також поширюється обов’язок дотримуватися вимог 

КПК України, зокрема не розголошувати дані досудового розслідування. 

Порушення слідчим цих вимог, якщо такі дані ганьблять людину, 

принижують її честь чи гідність, може потягнути за собою кримінальну 

відповідальність відповідно до частини 2 статті 387 КК України. [73, c. 14] 

Висловлені пропозиції спрямовані на пізнання основних загальних 

правил кримінального провадження та вдосконалення порядку проведення 

досудового розслідування. Під час його здійснення важливим є дотримання 

правової процедури, прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у 

проведенні процесуальних дій. Лише в цьому випадку слідчий зможе законно 

й ефективно здійснювати свою функцію досудового розслідування та 

виконувати завдання кримінального провадження. 

 

 

3.3. Охорона особистого і сімейного життя під час застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження 

 

Заходи забезпечення кримінального провадження мають застосовувати 

з дотриманням положення статті 2 КПК України, відповідно до якого жодна 

особа не має бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу. Це 

завдання має надзвичайно важливе значення в разі застосування такого 

заходу, як затримання особи за статтями 207, 208 КПК України, що 

здійснюють без ухвали слідчого судді, і необхідність його здійснення 

попередньо слідчий суддя перевірити не може [82, c. 299]. Такі заходи 
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процесуального примусу зазіхають на недоторканність приватного життя не 

безпосередньо, а внаслідок того, що факти їх проведення, стаючи надбанням 

гласності, можуть принижувати честь і гідність людини. 

Одним із трьох випадків, коли особу може бути визнано підозрюваним, 

відповідно до частини 1 статті 42 КПК України, є її затримання за підозрою 

у вчиненні кримінального правопорушення. Уповноважена службова особа, 

яка здійснила таке затримання, повинна негайно роз’яснити підозрюваному 

низку його процесуальних прав, передбачених частиною 4 статті 208 КПК 

України, серед яких – право давати пояснення, показання тощо. Зокрема, 

право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення чи будь-коли 

відмовитися відповідати на запитання, закріплене в пункті 4 частини 3 

статті 42 КПК України як загальній нормі й деталізоване в частині 4 

статті 224 цього Кодексу [524, c. 211]. 

Правові обмеження підозрюваного під час затримання, що випливають 

із режиму тримання, такі самі значні, як і під час застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. Зокрема, затриманого піддають 

обшуку, він позбавлений свободи пересування, спілкування з іншими 

особами, можливості розпорядження майном, його листування контролюють. 

Правова регламентація затримання спрямована на обмеження його 

застосування межами необхідності, забезпечення законності й 

обґрунтованості цієї процесуальної дії, тим самим створення належних 

гарантій дотримання конституційного права громадян на невтручання в 

особисте і сімейне життя під час досудового розслідування. 

Аналіз статистичних даних засвідчує, що 2019 року затримання було 

застосовано щодо 14 377 осіб, з них було заарештовано 9145; звільнено у 

зв’язку з відсутністю необхідності взяття під варту 5232, з них у зв’язку із 

закінченням терміну 88, непідтвердженням підозри 81, відсутністю підстав 

для затримання 41. В 2020 році ситуація майже аналогічна: 

затримано 12578 осіб, звільнено 5602 людини. Водночас за 4 місяці 
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2021 року затримано 3822 особи, з яких 1454 звільнено. Отже, затримання 

не було зумовлене необхідністю більш ніж у третині випадків, що свідчить 

про недостатність унормованих процесуальних гарантій недоторканності 

особистого і сімейного життя, спрямованих на правомірне обмеження прав 

громадян під час здійснення процесуального затримання. Основними 

причинами звільнення затриманих були: позитивна характеристика 

підозрюваного, наявність у затриманого хронічних захворювань, які 

унеможливлюють тримання його без належного медичного догляду, 

відсутність, у зібраних органами досудового розслідування матеріалах, 

фактичних обставин, що можуть розглядатися як достатні та необхідні 

підстави застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 

помилки, що призвели до недопустимості використання отриманих доказів 

для підтвердження необхідності застосування цього заходу 

забезпечення. [535, c. 125] 

Затримання за відсутності чи недоведеності обставин, з якими закон 

пов’язує можливість його застосування, є довільним втручанням в особисте і 

сімейне життя затриманої особи та повинно тягнути, на нашу думку, 

відповідальність слідчого. Однак за наявного формулювання закону оцінити 

дію слідчого під час затримання підозрюваного як правомірну або 

неправомірну складно. Гарантією реалізації права на свободу й особисту 

недоторканність частково є право на отримання компенсації у випадку 

неправомірного затримання та тримання особи під вартою. Механізм 

відшкодування державою шкоди, завданої громадянинові внаслідок 

незаконного взяття і тримання під вартою, врегульований Законом України 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року 

№ 266/94-ВР [354, c. 1]. 

Відповідно до частини 5 статті 208 КПК України, про затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складають протокол, у якому, поміж 
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інших відомостей, зазначають і повний перелік процесуальних прав й 

обов’язків затриманого. Протокол про затримання підписують особа, яка 

його склала, і затриманий. Копію протоколу негайно під розпис вручають 

затриманому, а також надсилають прокурору. Після цього особа, затримана 

за підозрою у вчиненні злочину, набуває статусу підозрюваного, а відповідно 

до цього права, які є засобами захисту її приватного життя, передусім – від 

неправомірного фактичного обмеження можливостей, визнаних і 

гарантованих Конституцією України. 

Важливою процесуальною гарантією захисту прав та інтересів людини 

й громадянина під час затримання є право на мовчання. Зокрема, відповідно 

до частини першої статті 63 Конституції України, особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається 

законом [524, c. 211]. Це важливе положення Основного Закону держави 

деталізовано в КПК України. Відповідно до частини 2 статті 18 цього 

Кодексу, кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи 

обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на 

запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права. Крім цього, у 

частині 1 цієї процесуальної норми встановлено пряму заборону щодо 

примушення особи давати пояснення, показання, які можуть стати підставою 

для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення. 

Про право затриманої особи не відповідати на поставлені їй слідчим 

запитання може бути повідомлено як в усній, так і в письмовій формі. 

Перевірити застосування усної форми роз’яснення такого права складно. 

Стосовно роз’яснення цього права, яке фіксують письмово, – вручення 

пам’ятки про права, слід зауважити, що наявність підпису під відповідним 

текстом у протоколі затримання ще не свідчить про те, що особі насправді 

було не лише роз’яснено її права, а й належно повідомлено про механізм їх 

реалізації. З огляду на зазначене, відсутність у частинах 4, 5 статті 208 КПК 

України письмового підтвердження підозрюваним повного розуміння своїх 
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прав, спрямованих на дотримання і гарантування його законних інтересів, є 

суттєвою прогалиною [524, c. 211]. 

Вирішенням цієї ситуації є належне роз’яснення слідчим прав 

підозрюваного під час його затримання. Наразі в законі лише номінально 

визначено такі дії уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання. 

Натомість, щоб уникнути порушення процесуальних прав підозрюваного, їх 

має бути повно й усебічно роз’яснено ще до того, як він підпише протокол 

про затримання, копію якого йому буде вручено. 

Право не відповідати на запитання серед низки інших процесуальних 

прав підозрюваного повідомляють йому також під час вручення письмового 

повідомлення про підозру (пункт 7 частини 1 статті 277 КПК України). Тож, 

з одного боку, право підозрюваного нічого не говорити з приводу підозри 

проти нього процесуально унормоване в низці статей цього Кодексу, його 

реалізація в кримінальному провадженні не має викликати жодних питань. 

З іншого боку, під час здійсненого нами дослідженням було виявлено значні 

проблеми, пов’язані з повідомленням затриманій особі про її право не 

відповідати на запитання. 

Зокрема, проведене нами анкетування засвідчило, що під час допиту 

лише третину затриманих осіб інформують про право не відповідати на 

запитання; лише у 18 % випадків підозрюваний це право зрозумів у повному 

обсязі, і лише у 7 % випадків слідчий детально пояснив йому зміст цього 

права [524, c. 212]. Основна причина цього, на наш погляд, полягає в тому, 

що слідчі не зацікавлені в реалізації затриманою особою права не відповідати 

на запитання, що цілком підтверджено під час опитування. Для прикладу, 

слідчі вважають, що в низці випадків має бути встановлено обмеження щодо 

користування правом, передбаченим статтею 63 Конституції України. 

У цьому разі особа під час дачі показань може повідомити щось цікаве або 

важливе. Ідучи на контакт, допитуваний відповідає на запитання, і слідчий 

матиме можливість отримати необхідну інформацію (додаток А).  Крім цього, 

слідчі вважають, що показання підозрюваного є джерелом доказів, які 
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використовують у доказуванні поряд з іншими джерелами, визначеними в 

частині 2 статті 84 КПК України [524, c. 212].  

Отже, доводиться констатувати, що слідчі у своїй практичній 

діяльності з розслідування кримінальних правопорушень орієнтовані 

переважно на те, щоб підозрюваний не скористався своїм правом зберігати 

мовчання. Типовими ситуаціями є повідомлення підозрюваному цього права 

у формі, що підвищує шанси на його ігнорування – шляхом пропозиції 

механічно поставити підпис у протоколі, або так, щоб підозрюваний вважав, 

що це право стосується лише певних стадій кримінального провадження і діє 

лише в суді, чи так, щоб підозрюваний вважав невигідним для себе 

використання цього права (перебільшення значення сприяння на досудовому 

розслідуванні, перспективи застосування негативного ставлення до нього з 

боку слідчого тощо). 

Здійснене дослідження дає підстави стверджувати, що право не 

відповідати на запитання та механізм його реалізації є важливим елементом 

захисту в кримінальному провадженні. Опитування адвокатів виявляє їхнє 

неоднозначне ставлення до практики реалізації зазначеного права. Певна їх 

частина визнає користь від цього права та зазначає про його широке 

використання в практичній діяльності. Показовими є думки інших опитаних 

адвокатів, на переконання яких відповідати на запитання потрібно, але має 

суттєве значення, як відповідати і які показання надавати залежно від 

обставин події та від того, у вчиненні якого злочину підозрюють особу. 

На переконання цих адвокатів, трапляються випадки, коли клієнту краще 

взагалі нічого не говорити, тому що майже в 50 % випадків особу визнають 

винуватою лише тому, що вона сама визнає свою вину (додаток Б). Крім 

цього, підозрювані здебільшого розуміють право не давати показань під час 

допиту, але вважають, що в суді прокурор цей факт використовуватиме як 

доказ їх винуватості. Однак вони не усвідомлюють, що в разі якщо протокол 

не ведуть, вони також можуть не відповідати на запитання [524, c. 212].  

Більшість (63 %) опитаних адвокатів акцентують на перешкодах з боку 
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слідчих щодо реалізації затриманими свого права на мовчання. Адже слідчі 

хоча це право й роз’яснюють, але попереджають про нібито негативні 

наслідки, пов’язані з відмовою давати показання, зокрема перешкоджання 

слідству. Тому без адвоката затриманим складно вирішити питання щодо 

відмови давати показання (додаток Б). 

Деякі з опитаних адвокатів (47 %) зауважують про існування в слідчих, 

прокурорів і суддів стереотипу сприйняття затриманою особою відмови від 

надання показань як прихованого свідчення власної вини. Водночас аналіз 

відповідей адвокатів-респондентів доводить, що право не відповідати на 

питання – непростий інструмент, тому для його використання слід зважати 

на всі обставини кримінального провадження. Під час затримання особи 

реалізація цього права виправдана тому, що надає можливість отримати час 

для орієнтування в слідчий ситуації, порадитися з адвокатом, обміркувати 

деталі займаної ним позиції (додаток Б). 

Процесуально особа, яка не свідчить проти себе, у жодному разі не 

перебуває в гіршому становищі, ніж та, яка відповідає на запитання. 

Водночас слідча і судова практика сформували протилежну позицію. 

Відмову надавати пояснення оцінюють органи досудового розслідування як 

спосіб уникнення особою покарання за вчинене правопорушення. Про це 

зазначають як опитані адвокати, так і слідчі, які обстоюють позиції, що 

підозрюваний має шанс уникнути покарання, якщо в слідчого немає прямих 

доказів; натомість слідчий має можливість в обвинувальному акті зазначити 

про те, що особа не усвідомлює свою провину, не кається (додатки А, Б). 

Адвокати у своїх відповідях (53 %) акцентують на схильності суду 

несхвально оцінювати відмову підозрюваного давати показання, а в низці 

випадків – розглядати таку позицію підозрюваного як обтяжуючу обставину, 

на противагу випадкам, коли особа цілком визнає свою вину й розкаюється 

(додаток Б). 

Отже, аналіз слідчої практики виявляє такі тенденції реалізації права 

затриманої особи не відповідати на запитання: 
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– недостатність процесуальних гарантій реалізації цього права; 

– приховування справжнього змісту цього права, спотворення його 

положень, перебільшення негативних наслідків його реалізації для 

затриманого; 

– протиправний тиск, спрямований на отримання показань від 

затриманого; 

– сформоване в середовищі правників упереджене ставлення до 

відмови надавати показання як способу уникнути відповідальності 

затриманою особою за вчинене кримінальне правопорушення [524, c. 212].  

Залежно від слідчої ситуації, що складається на різних етапах 

досудового розслідування, для затриманої особи може бути бажаним будь-

який варіант поведінки: надавати чи не надавати пояснення, відповідати чи 

не відповідати на поставлені запитання тощо. Важливо, щоб таке рішення 

затримана особа приймала усвідомлено та зважено, усвідомлюючи можливі 

наслідки такого вибору. Правильне розуміння затриманою особою 

зазначеного процесуального права – запорука дотримання засади законності 

під час проведення допиту та інших передбачених КПК України 

процесуальних дій. Адже в практичній діяльності з розслідування 

кримінальних правопорушень, з огляду на наявність високого ризику 

конфліктності ситуації під час затримання особи й подальшого її допиту 

часто вдаються до різних способів отримання від особи відомостей поза її 

волею, примушуючи її в певний спосіб до спілкування (шляхом проведення 

усних бесід й отримання пояснень, під час яких право не давати показань 

оголошують як таке, що може бути застосоване виключно до допиту; 

переконання затриманої особи в тому, що право не давати показання діє 

лише в суді; перебільшення можливих негативних наслідків відмови давати 

показання тощо) [524, c. 212-213].  

Реалізація права надавати чи не надавати показання на досудовому 

розслідуванні є достатньо складною та залежить від дотримання всіма 

суб’єктами, залученими до затримання особи (працівниками оперативних 
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підрозділів, слідчими, прокурорами як процесуальними керівниками, 

слідчими суддями, адвокатами, особами, відповідальними за затриманих), 

його гарантій, значна частина яких полягає в окресленні механізму їх 

застосування, а саме конкретизації моменту, способу, форми повідомлення 

про право зберігати мовчання, роз’яснення наслідків цього права [325].  

Правове регулювання допиту та права підозрюваної особи не 

відповідати на запитання слідчого під час його проведення є детальним і 

послідовним. Основні його положення закріплено в Конституції України, 

КПК України, інших нормативних актах. Відповідно до приписів закону, за 

слідчим не закріплено обов’язок негайно допитати затриману особу або 

особу, якій вручено повідомлення про підозру. Наявні проблеми здебільшого 

пов’язані з механізмами реалізації та гарантіями забезпечення прав 

підозрюваних. Допит затриманої особи має значення в контексті власне 

затримання як процесуальної дії, його не може оцінювати 

відокремлено [524, c. 213].  

У контексті забезпечення прав підозрюваного небезпека полягає в 

неофіційності спілкування з ним працівників оперативних підрозділів, 

орієнтованого не стільки на процесуальне документування показань як 

майбутнього джерела доказів, скільки на отримання максимального обсягу 

інформації про кримінальні правопорушення, яка відома підозрюваному. 

Більш кваліфікованою та небезпечною формою проведення неофіційних 

допитів є спілкування під приводом проведення НСРД [524, c. 213]. Тож 

участь адвоката надає змогу отримати повну й об’єктивну інформацію про 

права підозрюваного та наслідки їх реалізації, протидіяти спробам вплинути 

на його поведінку, обрати оптимальну позицію під час досудового 

розслідування й судового розгляду. Водночас вивчення практики 

розслідування кримінальних правопорушень дає підстави для висновків про 

спроби слідчих не надавати стороні захисту реалізувати в повному обсязі 

свої функції, зокрема викликати адвоката лише для складання протоколу 

затримання чи для вручення повідомлення про підозру [524, c. 213]. 
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З метою запобігання таким негативним явищам і забезпечення 

реалізації підозрюваним комплексу процесуальних прав (а саме нічого не 

говорити з приводу підозри проти нього) доступ адвоката до затриманого має 

бути якнайшвидшим. Чинне законодавство України надає достатні гарантії 

реалізації права на користування допомогою адвоката. Стадія досудового 

розслідування загалом і затримання як тимчасовий запобіжний захід зокрема 

не ґрунтуються на чіткому й детальному нормативному регулюванні щодо 

повідомлення адвоката про проведення процесуальних дій. Норми про такі 

повідомлення мають суперечливий зміст, який полягає в тому, що правове 

регулювання виклику адвоката стосується підозрюваного, потерпілого, 

свідка та не передбачає безпосереднього поширення цієї норми на адвоката. 

Водночас у частині 2 статті 47 КПК України встановлено обов’язок адвоката 

з’являтися для участі в проведенні процесуальних дій з підзахисним. Слід 

зважати також на те, що об’єктивно для запрошення та фактичного прибуття 

адвоката необхідний певний час, протягом якого особа залишається наодинці 

з уповноваженими службовими особами, які її затримали. Тож питання 

повідомлення адвоката про затримання і необхідність явки для участі в 

проведенні процесуальних дій має отримати детальну законодавчу 

регламентацію.  

Здійснені нами дослідження дають підстави стверджувати, що 

відсутність наразі конкретизації обов’язку сторони обвинувачення 

роз’яснити затриманій особі її права за способом, формою, змістом, а також 

відсутність чіткої форми повідомлення про право підозрюваного зберігати 

мовчання є істотним порушенням прав людини й основоположних свобод, 

що тягне за собою передбачені пунктом 4 частини 2 статті 87 КПК України 

наслідки, пов’язані з визнанням доказів недопустимими. 

Натомість наявність підпису в протоколі затримання чи/та у протоколі 

допиту підозрюваного щодо роз’яснення права не відповідати на запитання 

та не давати пояснень ще не забезпечує фіксацію пояснення справжнього 

змісту цього права та розуміння його підозрюваним. Доцільним видається 
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встановлення процесуальної норми щодо власноручного написання 

підозрюваним в усіх процесуальних документах, пов’язаних із роз’ясненням 

його прав, усвідомленням ним змісту відповідного права та процесуальних 

механізмів його реалізації [524, c. 213]. 

Такі доповнення актуальні в частині 5 статті 208 КПК України, яку 

пропонуємо викласти в такій редакції: «Про затримання особи, підозрюваної 

у вчиненні злочину, обов’язково складається протокол, в якому, крім 

відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, 

дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень 

статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого 

обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили, а 

також роз’яснення прав підозрюваного та процесуальних механізмів їх 

реалізації. Протокол про затримання та роз’яснення прав підозрюваного 

підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу 

негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається 

прокурору». 

Доповнення потребує також перше речення частини 3 статті 224 КПК 

України, зокрема такого змісту: «Перед допитом встановлюється особа, 

роз’яснюються її права та процесуальний механізм їх реалізації, а також 

порядок проведення допиту.». 

З огляду на обґрунтування до частини 5 статті 208 КПК України, 

також необхідно доповнити й частину 3 статті 224 цього Кодексу, у якій 

ідеться про допит безвідносно до процесуального статусу особи. Такий 

підхід сприятиме унеможливленню випадків отримання від допитаних осіб 

показань шляхом обману чи психологічного тиску й інших незаконних 

засобів, оскільки власноручне зазначення ними факту усвідомлення змісту 

своїх прав і процесуальних механізмів їх реалізації буде свідчити, що вони 

були належно поінформовані й усвідомлюють, як поводитися під час допиту, 

чи давати показання або відмовитися від них, як діяти в разі процесуальних 

порушень з боку сторони обвинувачення тощо [524, c. 213].  
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Інформування затриманої особи про її процесуальні права слід 

здійснювати на різних етапах досудового розслідування з моменту її 

затримання. Саме в цей момент відбувається втручання сторони 

обвинувачення у приватне життя особи, оскільки факт її затримання як 

елемент особистої таємниці, який вона хотіла би приховати, стає надбанням 

суспільства. Крім цього, під час затримання здійснюють особистий обшук, 

результатом якого може бути вилучення фотознімків, мобільного телефону, 

планшетів, візитниць, інших речей, пов’язаних із приватним життям особи. На 

цьому акцентував М. Адам, зазначаючи, що з розвитком інформаційних 

технологій та появою терміналів мобільного зв’язку, які мають значні обсяги 

пам’яті й доступ до мережі Інтернет, постає проблема визначення меж 

допустимості огляду таких пристроїв органами поліції під час затримання 

особи, без порушення права на приватне спілкування. На підставі аналізу 

судової практики цей автор порівняв мобільний телефон із «зачиненою 

скринькою», доступ до якої потребує принаймні обов’язкового попереднього 

судового контролю [585, c. 31]. Нормативну основу охорони приватного 

спілкування за допомогою засобів телефонного зв’язку, листування, зокрема 

електронного та документообігу, становлять закони України «Про поштовий 

звʼязок» [355], «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [342], «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» [347], «Про телекомунікації» [364].  

Не вдаючись до простого цитування норм зазначених законодавчих 

актів, доцільно сформулювати висновок, що до засобів передання інформації 

належать усі наявні засоби звʼязку, як технічне обладнання (телефони, 

смартфони, персональні комп’ютери, планшети тощо), зокрема комп’ютер, 

так і програмне забезпечення (Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, 

Signal тощо), яке також підлягає захисту в межах статті 8 Конвенції, окремо 

від технічного обладнання. Тобто отримання в межах кримінального 

провадження доступу до обладнання, наприклад, телефону, не означає 

отримання доступу до програмного забезпечення, що використовують як 
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засіб комунікації [289, c. 74]. 

Також слід зазначити, що в доктрині кримінального процесуального 

права та судовій практиці інших країн загальним правилом є те, що 

вилучення технічних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, 

персональних комп’ютерів тощо) не дає права правоохоронним органам 

безперешкодного доступу, зокрема до приватного листування особи, без 

відповідного судового дозволу [585, c. 33].  

Слід зауважити, що в країнах Європи та США для слідчих, які в межах 

кримінального провадження здійснюють обмеження прав осіб на приватне 

життя і таємницю спілкування, зазначає С. І. Перепелиця, розроблено низку 

методичних рекомендацій, спрямованих на усунення порушень прав осіб під 

час такого втручання та отримання доказів, які є допустимими, у значенні 

кримінального процесуального законодавства [289, c. 71]. Відсутність таких 

рекомендацій в практичній діяльності сторони обвинувачення є суттєвим 

недоліком у контексті дотримання прав і свобод людини під час досудового 

розслідування. 

Вважаємо за необхідне розглянути також питання забезпечення 

реалізації права на медичну допомогу затриманої особи. Слід зазначити, що 

це право в широкому сенсі має на увазі реалізацію права на медичну 

допомогу, належне медичне обстеження, створення умов, за яких виключено 

завдання шкоди здоров’ю затриманому або особі, яку тримають під вартою, 

тобто забезпечення реалізації права на медичну допомогу, яка може 

виявлятися у вільному виборі лікаря та належному й незалежному 

медичному обстеженні [465, c. 154]. Внесення до частини 4 статті 208 КПК 

України норми про право на медичну допомогу відображає передові 

демократичні принципи, що гарантують усебічне дотримання прав усіх без 

винятку учасників кримінального провадження. З іншого боку, відсутність 

цієї норми може позбавити затриманого або особу, яку утримують під 

вартою, права на медичний догляд, необхідний для підтримання належного 

рівня здоров’я. Водночас слід ураховувати, що право на такий життєвий 
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рівень, що стосується їжі, одягу, житла, медичного догляду та соціального 

обслуговування, який необхідний для підтримання здоров’я і добробуту 

кожної людини, затверджено в статті 25 Загальної декларації прав 

людини [137]. 

В Україні право на охорону здоров’я гарантоване статтею 49 

Конституції України, згідно з якою кожен має право на охорону здоров’я, 

медичну допомогу й медичне страхування. Проте в практичній діяльності з 

розслідування кримінальних правопорушень цього конституційного 

положення дотримуються не цілком, передусім якщо під час такого 

провадження з’являється затриманий або особу взято під варту. Зокрема, 

у частинах 3, 4 статті 42 КПК України передбачено 18 процесуальних прав 

підозрюваного, а для обвинуваченого – додатково ще вісім прав. Однак у їх 

переліку немає норм щодо забезпечення права на медичну допомогу. 

У статті 6 Закону України «Про попереднє ув’язнення» від 30 липня 

1993 року № 3352-XII визначено, що особи, які перебувають у місцях 

попереднього ув’язнення, мають обов’язки та права, встановлені 

законодавством для громадян України, з обмеженнями, передбаченими цим 

законом та іншими нормативно-правовими актами [353, c. 360]. Однак серед 

передбачених статтею 9 зазначеного Закону України прав осіб, взятих під 

варту, права на медичну допомогу й належне медичне обстеження не 

визначено. Хоча стаття 11 «Матеріально-побутове забезпечення і медичне 

обслуговування осіб, взятих під варту» визначає деякі умови й особливості 

медичного обслуговування таких осіб, однак оперує положеннями, зокрема: 

«умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни», «медичне 

обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота 

в місцях попереднього ув’язнення організуються і проводяться відповідно до 

законодавства про охорону здоровʼя», «порядок надання увʼязненим 

медичної допомоги, використання з цією метою не підпорядкованих органам, 

що здійснюють попередній висновок, державних і комунальних закладів 

охорони здоровʼя, залучення їх медичного персоналу та проведення 
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медичних експертиз визначається Кабінетом Міністрів України» [353, c. 360]. 

На противагу викладеному можна навести норму пункту 6 частини 3 

статті 212 КПК України, у якій зазначено, що посадова особа, відповідальна 

за перебування затриманих, зобов’язана забезпечити невідкладне надання 

належної медичної допомоги та фіксацію викликаним нею медичним 

працівником тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я 

затриманого. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства України 

засвідчує, що реалізація права на медичну допомогу не дістала відповідного 

закріплення та ускладнена посиланнями на низку підзаконних нормативно-

правових актів. Наслідком такого законодавчого підходу є зростання 

кількості рішень ЄСПЛ проти України за порушення норм Конвенції. 

Здійснений порівняльний аналіз відповідних положень у законодавстві інших 

країн засвідчує неоднозначність підходів до питання до закріплення права на 

медичну допомогу під час кримінального провадження. 

Для прикладу, у Великій Британії тему організації належного 

забезпечення медичної допомоги затриманому або особі, яка перебуває під 

вартою, розроблено достатньо широко. Зокрема, на офіційному сайті уряду 

цієї країни в доступній формі розміщено інформацію про права затриманих 

осіб, серед яких і право на медичну допомогу в разі поганого самопочуття 

затриманого [590]. Британські вчені акцентують на тому, що у 

25 європейських країнах було виявлено суттєві відмінності в моделях 

надання медичної допомоги затриманим. Такі моделі варіювали в межах від 

виклику швидкої медичної допомоги в разі потреби до наявності постійних 

спеціалістів охорони здоров’я для роботи із затриманими. Загальні 

рекомендації та кваліфікації для таких фахівців з надання медичної допомоги 

затриманим істотно різняться. В окремих федеративних державах (Велика 

Британія, ФРН) навіть національне законодавство в субʼєктах федерації має 

відмінності в можливостях реалізації прав, затриманих на медичну 

допомогу [617, c. 213-226]. Французькі дослідники О. Бьюфре і П. Шаріо 
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слушно зауважують, що умови утримання в приміщеннях французької 

поліції часто принизливі. Це стосується гігієни, температури, можливості 

відпочинку, а іноді й умов харчування. За такої ситуації утримання під 

вартою може бути травмувальним навіть для молодих і здорових людей, а не 

лише для літніх, які здебільшого мають ще й хронічні 

захворювання [587, c. 662]. 

У законодавстві деяких країн – учасниць ЄС проблему забезпечення 

права на медичну допомогу розв’язують іншим шляхом. Акцент в реалізації 

медичних прав зміщується від учасника кримінального процесу в бік особи, 

затриманої поліцією. Для прикладу, КПК Республіки Польщі не залишає поза 

увагою питання, повʼязані зі статусом затриманого (заарештованої особи) у 

кримінальному провадженні. Зі змісту пунктів 1, 2 артикулу 74 вбачається, 

що підозрюваний не зобов’язаний доводити свою невинуватість, так само як і 

не зобов’язаний надавати докази, які можуть йому нашкодити, однак він 

зобов’язаний пройти: 1) огляд тіла і дослідження, пов’язані з порушенням 

цілісності тіла, взяття відбитків пальців, фотографування; 2) психологічні та 

психіатричні дослідження, а також дослідження, пов’язані з проведенням 

процедур на тілі, за винятком хірургічних, за умови, що це не загрожує 

здоров’ю, якщо проведення таких досліджень є необхідним, зокрема забір 

крові, волосся або виділень з організму, наприклад слини. Дослідження 

мають бути проведені уповноваженим працівником служби охорони 

здоров’я; 3) взяття поліцейським мазка зі слизової оболонки щоки, якщо це 

необхідно й не становить загрози для здоров’я. Цікаво, що невиконання цих 

обов’язків підозрюваним може призвести до його затримання та примусового 

виконання, а також застосування щодо нього необхідних заходів фізичного 

впливу або технічних засобів [615]. Отже, польський кримінальний 

процесуальний закон регламентує не так право затриманого на медичну 

допомогу, як заходи й умови медичного втручання під час кримінального 

провадження, що також сприяє недопущенню порушення прав такого 

учасника кримінального провадження. 
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У розпорядженнях міністра юстиції Республіки Польщі 2015 року 

визначено типові інструкції з роз’яснення прав учасників кримінального 

провадження, серед них – затримані й узяті під варту. Для прикладу, особа, 

затримана на підставі європейського ордера на арешт, поміж іншого наділена 

правом на доступ до необхідної медичної допомоги (пункт 14 цієї Інструкції). 

Особа, затримана в порядку кримінального провадження, має право на 

доступ до необхідної медичної допомоги (пункт 10 Інструкції) [625]. З огляду 

на приписи зазначених актів, можна дійти висновку, що різні категорії осіб, 

які мають обмеження свободи, забезпечено можливістю реалізувати право на 

необхідну їм медичну допомогу, що актуалізовано для кожної окремої 

категорії (зокрема, затриманий чи заарештований). 

КПК пострадянських країн, для прикладу, республік Казахстан, 

Білорусі, Азербайджану, Узбекистану та Киргизької Республіки, крім 

загальних положень, фактично не виокремлюють право затриманих або осіб, 

яких тримають під вартою, на медичну допомогу, що стосується і належного 

медичного обстеження. Частково визначено принцип недопущення 

позбавлення медичної допомоги або шкоди для здоров’я учасників 

кримінального провадження в КПК РФ, Республіки Вірменії, Туркменістану, 

що дає підстави стверджувати про фрагментарне врегулювання права на 

медичну допомогу в кримінальному процесуальному законодавстві низки 

пострадянських країн. У деяких кодексах акцентовано на медичному 

обслуговуванні заарештованих або осіб, яких тримають під вартою, як і у 

випадку з українським законодавством, що не підкріплено відповідними 

правами арештованого або підозрюваного (обвинуваченого) [465, c. 155-156]. 

Водночас законодавство деяких країн містить положення і детально 

висвітлює досліджуване право. У цьому контексті слід зауважити про КПК 

Грузії, який серед прав й обовʼязків обвинуваченого, закріплених у частині 9 

статті 38, містить положення про те, що обвинувачений має право в разі 

затримання чи арешту вимагати безкоштовне медичне обстеження і отримати 

відповідний письмовий висновок. Це право обвинуваченого має бути 
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здійснено негайно. Він також має право в порядку, встановленому 

законодавством Грузії, у будь-який час, за власний рахунок негайно пройти 

медичний огляд в обраного ним експерта [487]. Важливим є акцент на 

негайному й безоплатному характері такого медичного огляду, а також 

можливості його проходження в обраного експерта за власні кошти. 

Натомість КПК Республіки Молдови розмежовує та закріплює право на 

медичну допомогу для підозрюваного, з однієї сторони, й обвинуваченого, 

(підсудного), з іншої. Для прикладу, згідно з пунктом 15 частини 2 статті 64 

цього Кодексу, підозрюваний має право подавати заяву, зокрема щодо 

незалежної медичної допомоги. Згідно з пунктами 18 і 18
1
 частини 2 статті 66 

КПК Республіки Молдови, підсудний має право подавати заяву про надання 

незалежної медичної допомоги й негайно після затримання або ознайомлення 

з рішенням про застосування до нього запобіжних заходів мати доступ до 

медичного обстеження та незалежної медичної допомоги, зокрема й за 

власний рахунок [493]. Отже, молдовське кримінально-процесуальне 

законодавство надає можливість для належної реалізації права на медичну 

допомогу й медичне обстеження як безкоштовно, так і за власні кошти. 

КПК Румунії містить достатню кількість норм, які детально 

регламентують різні аспекти медичних питань, що постають під час 

кримінального провадження. До них належать: унормування перебування на 

примусовому лікуванні, передача в медичний заклад, заходи можливих 

досліджень психологічного стану особи, щодо якої здійснюють провадження, 

а також випадки неможливості перебування під арештом через медичні 

протипоказання. У частині 2 артикулу 228 цього Кодексу передбачено, що 

особу, стосовно якої призначено міру досудового арешту, необхідно 

повідомити в письмовій формі про її права, зазначені в артикулах 83 і 210 

КПК Румунії, а також про право на доступ до невідкладної медичної 

допомоги [595]. 

Іноземні дослідження проблеми реалізації права затриманих на 

медичну допомогу загалом стосуються складових цієї проблематики. Серед 
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них можна виокремити: а) допустимі межі та способи взяття біологічних 

зразків для проведення медичних обстежень затриманих; б) окремі аспекти 

фізичного і психічного здоров’я затриманих; в) безпека поліцейських і 

медичного персоналу під час роботи із затриманими; г) специфіка медичного 

супроводу окремих груп затриманих осіб (літніх, дітей, жінок, 

військових) [465, c. 157].  

Доходимо висновку про наявність різних підходів до закріплення права 

на медичну допомогу затриманого чи особи, яку утримують під вартою, у 

КПК деяких держав. Подвійність питання щодо закріплення або відсутності 

цього права як самостійний елемент статусу певних учасників кримінального 

провадження позначається на подальшому розвитку законів і прийнятих на їх 

виконання підзаконних актів. Саме в них формалізовано або деталізовано 

порядок реалізації права на медичну допомогу в кримінальному 

провадженні [465, c. 157].  

Повертаючись до українських реалій, зазначимо про висновки в 

дослідженні, присвяченому гарантії забезпечення прав і законних інтересів 

особи, яку тримають під вартою, на надання їй кваліфікованої медичної 

допомоги, що традиційно забезпечують працівники медичної частини 

слідчого ізолятора. Важливою є наявність відповідної правової підстави для 

забезпечення взятої під варту особи необхідною медичною допомогою, а 

також тим, що реалізація цього права залежить не стільки від його правового 

забезпечення, скільки від того, наскільки його дестабілізують різні 

детермінанти неправового характеру – людський фактор, правосвідомість 

практичних працівників, які не завжди готові визнати пріоритет забезпечення 

прав людини у сфері кримінального судочинства, корупційні практики [575]. 

Автори цього дослідження не поділяють позицію наявності належної 

правової підстави для реалізації медичних прав учасникам кримінального 

провадження, зокрема затриманим і заарештованим. У низці резонансних 

кримінальних проваджень уже сформовано певну традицію, коли затриманий 

демонструє раптове погіршення самопочуття або раптово чи серйозно хворіє. 
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Для затриманих або осіб, яких тримають під вартою, тривале лікування стає 

можливістю для втечі, затягування процесуальних дій або надання 

фальсифікованих медичних висновків. З іншого боку, рішення ЄСПЛ проти 

України засвідчують систематичне порушення права на належну медичну 

допомогу для окремих учасників кримінального провадження, причинами 

якого є, зокрема, і відсутність нормативного закріплення для реалізації 

такого права в КПК України. У дослідженні проблемних питань медичного 

забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі, українські дослідники 

пропонують проблему медичного обслуговування ув’язнених вирішити 

шляхом створення незалежної медичної служби, що відповідає за планові й 

позапланові спостереження за станом здоров’я засуджених і проведенням їх 

огляду, інформацію про стан здоров’я ув’язнених, контроль за дотриманням 

медпрацівниками режимних умов щодо конкретного засудженого. Цілком 

можливо, що діяльність відповідної служби могла б поширитися на 

затриманих або осіб, яких тримають під вартою [466, c. 1780]. У цьому 

контексті становлять інтерес дані проведеного опитування респондентів із 

числа працівників Національної поліції України й адвокатів. Для прикладу, 

позицію за внесення змін і доповнень до чинного КПК України в частині 

закріплення права на медичну допомогу й медичне обстеження обстоюють 

53 % поліцейських, а 33 % – вважають чинні норми й положення 

ефективними, 14 % – не визначилися з відповіддю. Серед адвокатів 

схвалюють зміни 75 % опитаних, 25 % – вважають наявні положення 

задовільними (додаток Б). 

Підбиваючи підсумки розгляду проблеми забезпечення права на 

медичну допомогу затриманого або утриманої під вартою особи в 

кримінальному процесуальному законодавстві, ураховуючи досвід України й 

деяких інших країн, рекомендуємо: 

1. Доповнити частину 3 пунктом 7
1
 такого змісту: «право затриманого 

або утриманої під вартою особи на належну медичну допомогу, включаючи 

вільний вибір лікаря і незалежне медичне обстеження». 



306 
 

Важливе значення закріплення цієї норми полягає у створенні правової 

підстави для формування чіткої процедури забезпечення відповідного права 

під час кримінального провадження з подальшою конкретизацією цього 

положення в підзаконних нормативно-правових актах. 

2. Законодавче закріплення права затриманого або особи, яку тримають 

під вартою, на медичну допомогу в КПК України сприятиме: 1) зменшенню 

кількості фактів порушення прав людини під час кримінального 

провадження, що наблизить українське кримінальне процесуальне 

законодавство до стандартів ЄС; 2) зменшення кількості випадків 

зловживання правом на медичну допомогу під час кримінального 

провадження з боку осіб, щодо яких його здійснюють; 3) мінімізації 

можливості задоволення позовів, поданих в ЄСПЛ проти України, про 

порушення права на медичну допомогу [465, c. 158].  

Значущу роль у забезпеченні належного досудового розслідування та 

судового провадження відіграють заходи забезпечення кримінального 

провадження, передбачені майже в усіх КПК сучасних держав. Реалізація цих 

заходів спрямована, з одного боку, на забезпечення належного, 

передбаченого законом порядку досудового розслідування та судового 

розгляду, а з іншого  на захист особи, суспільства, держави від 

кримінальних правопорушень і виконання інших завдань кримінального 

провадження [519, c. 103].  

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження допускається лише в разі 

доказування слідчим, прокурором того, що: 

1) наявна обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження;  

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 

втручання у права й свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, 

дізнавача, прокурора; 
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3) може бути реалізовано завдання, для виконання якого слідчий, 

дізнавач, прокурор звертається з клопотанням. 

Тимчасовий доступ до речей і документів як один із видів заходів 

забезпечення кримінального провадження, відповідно до статті 159 КПК 

України, полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з 

ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим 

суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторонами кримінального 

провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду з 

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку 

обвинувачення – слідчий, керівник органу досудового розслідування, 

прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту – 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), їхні захисники та законні 

представники [519, c. 103]. 

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано 

виключно на підставі ухвали слідчого судді. Зазначене зумовлено тим, що ця 

процесуальна дія обмежує права особи, оскільки документи можуть 

стосуватися як суспільного, так і приватного її життя. Навіть тимчасове їх 

вилучення або зняття з них копій може негативно позначитися на особистих і 

суспільних відносинах цієї особи. 

За даними здійсненого нами дослідження, найбільшу кількість 

клопотань про застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження становлять саме клопотання у вигляді тимчасового доступу до 

речей і документів (71,7 %), які розглядав слідчий суддя місцевого загального 

суду під час досудового розслідування [127]. Обумовлено це тим, що речі й 

документи мають важливе доказове значення в кримінальному провадженні, 

тому отримання до них доступу є необхідним для їхнього долучення до 

матеріалів кримінального провадження, встановлення його важливих 

обставин і винуватих осіб [519, c. 103-104]. 



308 
 

Такі статистичні дані переконливо засвідчують, що кількість 

розглянутих клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів значно 

переважає кількість розглянутих клопотань про застосування інших заходів 

забезпечення кримінального провадження. Тому закономірно, що саме під 

час розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів 

найбільшою є кількість спірних і проблемних питань щодо практичного 

застосування норм КПК України, на яких акцентуємо увагу [519, c. 104].  

Зокрема, КПК України, визначаючи порядок і підстави застосування 

тимчасового доступу до речей і документів, не регламентує строків розгляду 

відповідного клопотання. Обґрунтованою є практика слідчих суддів, які під 

час вирішення питання щодо розгляду аналізованого клопотання керуються 

загальними засадами кримінального провадження. Відповідно до частини 1 

статті 114 КПК України, для забезпечення виконання засади розумності 

строків слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки в 

межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з огляду на 

обставини, встановлені під час відповідного кримінального 

провадження [519, c. 104].  

Враховуючи диференційований порядок розгляду слідчим суддею, 

судом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, закріплений 

у частинах 1, 2 статті 163 КПК України, встановлювати процесуальні строки 

їх розгляду доцільно на підставі такого: 

1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої 

вони знаходяться. У такому разі доцільно призначити клопотання до 

розгляду в строк, необхідний для отримання особою повістки про судовий 

виклик. У більшості випадків такі клопотання розглядають у межах 

триденного строку з дня його надходження до суду за участю сторони, яка 

подала клопотання, й особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. 

КПК України покладає обов’язок на слідчого суддю здійснювати виклик 

особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, тимчасовий доступ до 
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яких планують отримати, у судове засідання для розгляду 

клопотання [519, c. 104]. За загальним правилом частини 8 статті 135 КПК 

України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою 

про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона 

зобов’язана прибути за викликом. Тому розгляд клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів у такому разі можливий за 7–10 днів (3–5 днів – 

доставка повістки поштою + 3 дні, передбачені зазначеною процесуальною 

нормою, + вихідні). За умови направлення володільцю речей листа з 

рекомендованим повідомленням цей строк подовжується до 14 днів і 

більше [519, c. 104].  

Водночас, згідно з вимогами Інформаційного листа Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

(ВССУ) «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої 

інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод й інтересів осіб 

під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 

5 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13, такі клопотання мають почати 

розглядати не пізніше ніж за три дні з дня їх надходження до суду. На нашу 

думку, окреслене питання слід урегулювати в законодавчому порядку, 

встановивши строк початку розгляду до 5 днів й уповноважити саме слідчого 

на вимогу слідчого судді повідомити володільця речей та документів про 

дату розгляду клопотання [519, c. 104]. Адже, крім направлення повістки, є 

ще й інші передбачені частиною 1 статті 135 КПК України способи виклику 

особи (електронною поштою чи телефоном), а слідчий найбільше 

зацікавлений в оперативності розгляду його клопотання в суді та прийнятті 

за ним рішення. 

2. Якщо сторона, яка звернулася з клопотанням, довела наявність 

достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення речей чи 

документів, клопотання невідкладно розглядає слідчий суддя без виклику 

особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак під час складання 

клопотання слідчі зловживають цим правом, і найчастіше фактично 
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бездоказово вказують одним реченням те, що є реальна загроза знищити 

документи без будь-якої мотивації. Про цей факт зазначає також ВССУ, 

констатуючи, що є випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і 

документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного 

доказу на підтвердження викладених слідчим або іншим учасником 

кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, що не 

може бути оцінено як недоліки клопотання, оскільки є свідченням їх 

необґрунтованості [537]. 

Тому й слідчі судді доходять висновку про можливість слухання справи 

без особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи. Водночас 

формулювання щодо реальності загрози зміни або знищення речей чи 

документів потребує наявності доказів, попри те, що реальність загрози є 

оцінною категорією. Це значно ускладнює застосування цієї норми в 

практичній діяльності, оскільки можливість доказування наявності такої 

загрози є не завжди. Зокрема, це стосується проваджень, які щойно 

розпочаті, і ще не проведено достатніх СРД та НСРД. Саме їх результати 

могли б довести слідчому судді, що особа, яка не є підозрюваною та у 

володінні якої знаходяться важливі для розслідування документи, може 

свідомо їх замінити чи знищити з метою уникнення відповідальності або 

сприяння в цьому іншим особам. Вважаємо, що підстави, на які в клопотанні 

посилається слідчий, повинні бути досліджені та оцінені за внутрішнім 

переконанням судді, у кожному конкретному випадку на підставі належності, 

достатності й допустимості доказів, зібраних органом досудового 

розслідування на підтвердження цих обставин [519, c. 104-105]. 

У частині 2 статті 163 КПК України закладено надто високий стандарт 

доказування для вирішення питання про тимчасовий доступ до речей і 

документів. Надання достатніх доказів реальності загрози є ускладненим, 

оскільки потребує аналізу й оцінки суб’єктивної зацікавленості особи, у 

володінні якої знаходяться речі і документи, а також її намірів, і 

підтвердження її певними документами. Неправильна ж оцінка реальності 
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такої загрози може призвести до знищення, приховування речей та 

документів, важливих для проведення досудового розслідування [519, c. 105]. 

Однією з проблем, що постають під час розгляду клопотань про тимчасовий 

доступ до речей і документів, є відсутність у клопотанні слідчого відомостей 

про юридичну чи фізичну особу, які мають надати такий тимчасовий доступ. 

У частині 2 статті 160 КПК України немає вимоги про зазначення в 

клопотанні адреси володільця речей чи документів, про тимчасовий доступ 

до яких клопоче слідчий. У практичній діяльності наявні приклади відмови в 

таких випадках у задоволенні клопотань (наприклад, не зазначено 

найменування та адресу юридичної особи або представництва, де 

зберігається необхідна інформація; не зазначено адресу юридичної особи, у 

якої слід вилучити документи). Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 164 

КПК України, ці відомості мають бути зазначені в ухвалі слідчого судді, а в 

частині 1 статті 163 цього Кодексу передбачено, що слідчий суддя має 

здійснити судовий виклик такої особи. Вважаємо, що слід визнати 

правильною практику слідчих суддів, які вимагають від слідчого або іншого 

учасника кримінального провадження, що звернувся з клопотанням, яка 

передбачає обов’язкове викладення цих відомостей у клопотанні з 

посиланням на зазначені норми закону, без якого вони відмовляють у 

задоволенні таких клопотань. Адже без вказівки на особу, яка має надати 

доступ до речей і документів, таке клопотання є безпредметним і не може 

бути визнано обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню. З огляду на 

зазначене, пропонуємо доповнити пунктом 3
1
 частину 2 статті 160 КПК 

України «ім’я (найменування) особи, у володінні якої знаходяться або 

можуть знаходитися речі і документи, та її адреса;» [519, c. 105] за 

аналогією до норми пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України. 

Під час розгляду клопотання необхідно довести: 

1) факт перебування або можливості перебування речей чи документів 

у володінні певної фізичної або юридичної особи; 
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2) факт того, що об’єкти не належать до речей і документів, до яких 

заборонено доступ (стаття 161 КПК України); 

3) їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у 

кримінальному провадженні; 

4) неможливість їх отримання без застосування тимчасового доступу 

(цю обставину зобов’язаний врахувати слідчий суддя відповідно до 

частини 4 статті 132 КПК України); 

5) необхідну форму тимчасового доступу (ознайомлення та 

виготовлення копій чи вилучення (виїмку) речей і документів). Ураховуючи 

положення частини 1 статті 159 КПК України, слідчий суддя повинен давати 

дозвіл одночасно на ознайомлення з речами й документами та виготовлення 

їх копій чи дозволяти їх вилучення, якщо ці вимоги додатково обґрунтовано 

в клопотанні. У пункті 18 вказаного раніше Інформаційного листа ВССУ 

наголошено на виключному характері вилучення речей і документів 

(частина 7 статті 163 КПК України) під час отримання доступу до 

них [519, c. 105]. До обставин, що належать до такого виключного характеру, 

може бути віднесено потребу провадження для впізнання, використання під 

час слідчого експерименту чи необхідність проведення певних видів 

експертиз. Ураховуючи ці обставини, сторона кримінального провадження 

могла б у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів порушити 

питання про їх вилучення. Слідчий суддя своєю чергою, встановивши факт 

доведеності таких обставин, буде вправі прийняти рішення про надання 

дозволу саме на їх вилучення [519, c. 106]. 

Доцільно також передбачити в кримінальному процесуальному законі 

норму, яка зобов’язувала б під час розгляду клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів, у якому порушується питання про їх 

вилучення, ураховувати інтереси третіх осіб. Вони не є ні стороною 

кримінального провадження, ні володільцями речей чи документів, однак 

їхні права й інтереси безпосередньо зачіпають, вони можуть бути порушені 

під час вилучення речей і документів [519, c. 106].  
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На підставі аналізу судової практики (додаток Г) можна констатувати, 

що найпоширенішими документами, з клопотаннями про тимчасовий доступ 

до яких звертаються сторони кримінального провадження, є документи, що 

містять охоронювану законом таємницю  лікарську, таємницю вчинення 

нотаріальних дій, банківську таємницю тощо. Запитуваною є інформація, що 

знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, про звʼязок, 

абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема отримання послуг, їх 

тривалість, маршрути передавання тощо. Специфіка такої інформації, яка 

містить охоронювану законом таємницю, передбачає додаткові вимоги щодо 

складання клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні 

потрібно зазначати можливість використання як доказів відомостей, що 

містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести 

обставини, які видається можливим довести за допомогою цих речей і 

документів. За результатами здійсненого нами дослідження встановлено, що 

під час розгляду таких клопотань часто трапляються випадки, коли в них 

немає посилання з поданням відповідних доказів на підтвердження 

належності телефонного номера оператора певній особі, пов’язаній з 

кримінальним провадженням; належності номера ІМЕІ, зазначеного в 

клопотанні, певному мобільному телефону; зв’язку між номером абонента 

або ІМЕІ певного телефона з обставинами кримінального 

правопорушення [519, c. 106]. 

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод і 

законних інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчі судді 

враховують, що в КПК України передбачено декілька процесуальних дій, які 

мають певну схожість, проте всі вони стосуються втручання в особисте і 

сімейне життя особи (листування, особисте спілкування, охоронювану 

законом таємницю). Зокрема, у статті 159 та пункті 7 частини 1 статті 162 

КПК України передбачено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться 

в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про 
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звʼязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст 

(вихідні чи вхідні зʼєднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання. 

Водночас у статтях 263 та 268 КПК України визначено відповідно такі НСРД, 

як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

У зв’язку із цим у практичній діяльності під виглядом тимчасового 

доступу до речей і документів фактично відбувається втручання у приватне 

спілкування шляхом зняття та копіювання інформації, яка міститься в 

програмному забезпеченні технічного обладнання, тобто зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують 

передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або 

повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними 

мережами доступу) та зняття інформації з електронних інформаційних 

систем. Порядок проведення цих дій, спрямованих на втручання в приватне 

спілкування, визначено у статтях 263, 264 КПК України [289, c. 75]. 

Нині актуальною є проблема охорони особистого листування в різних 

месенджерах. Аналізуючи судові рішення, С. І. Перепелиця зазначив, що 

слідчі судді під час розгляду клопотань слідчого/прокурора про надання 

тимчасового доступу до речей і документів фактично порушують гарантовані 

права особи та надають дозвіл на доступ до листування в месенджерах із 

зазначенням у резолютивній частині рішення майже однакового 

тексту [289, c. 75] такого змісту: «Надати право на тимчасовий доступ 

(можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) до оригіналів 

інформації, що містяться в електронному вигляді в мобільному терміналі, на 

якому встановлено програмне забезпечення, а саме: Skype, Viber, WhatsApp, 

Line, Google, Talk, Facebook, Messenger, iMessages, ChatOn, ICQ, 

Mail@Агент, GaduGadu, SMS за весь період використання власником 

вказаного мобільного терміналу, що містяться в електронному вигляді та 

становлять охоронювану законом таємницю спілкування особи» [547]. 
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На наш погляд, це є прямим порушенням прав осіб, що ставить під 

сумнів весь процес досудового розслідування. Слід також зазначити, що 

апеляційні суди відмовляють у відкритті провадження за апеляційними 

скаргами на такі ухвали слідчих суддів, мотивуючи своє рішення тим, що ця 

ухвала не внесена до переліку ухвал слідчого судді, що можуть бути 

оскаржені в порядку, передбаченому в КПК України. Саме таке рішення було 

ухвалено апеляційним судом м. Києва 21 червня 2018 року у справі 

№ 760/13873/18 [542]. 

Отже, законність зазначених ухвал слідчого судді не може бути 

перевірена в апеляційній інстанції, а орган досудового розслідування, 

користуючись цим, підміняє НСРД (отримання дозволу на проведення якої є 

значно складнішим, з огляду на важливість для особи прав і свобод, що 

фактично обмежують) іншою процесуальною дією (порядок отримання 

дозволу на проведення якої є спрощеним). Не враховуючи зазначеного вище 

та з огляду на нормативно-правові акти і прецедентну практику ЄСПЛ, орган 

досудового розслідування повинен у цьому випадку отримувати дозвіл саме 

на проведення НСРД у порядку, передбаченому § 2 глави 21 розділу ІІІ КПК 

України [289, c. 75].  

Залишається відкритим питання стосовно допустимості доказів, 

отриманих слідчим унаслідок перегляду листування особи в різних 

месенджерах у порядку тимчасового доступу до речей і документів. На наше 

переконання, здобуті в такий спосіб докази є недопустимими як такі, що 

отримані з порушенням норм КПК України. Водночас інші докази, що будуть 

отримані під час досудового розслідування з використанням таких 

недопустимих доказів, також будуть недопустимими, отриманими з істотним 

порушенням прав, свобод та інтересів особи, закріплених Конституцією 

України та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Відмежування аналізованих процесуальних дій полягає в такому: 
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– дії, передбачені статтями 263 та 268 КПК України, є НСРД, дозвіл на 

проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація 

щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та 

пунктами 4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12 серпня 2005 року № 440, 

містить відомості, що становлять державну таємницю. Водночас дії, 

передбачені статтею 159, пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України, є 

заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування 

яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, а відомості щодо таких дій 

не мають ознак державної таємниці; 

– тимчасовий доступ надають до документів, які містять інформацію 

про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема 

отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні зʼєднання, SMS, 

MMS тощо), маршрути передавання тощо і не надають можливості 

втрутитися в приватне спілкування й отримати доступ до змісту інформації, 

яку передають. Натомість зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПК України) є різновидом втручання 

в приватне спілкування, оскільки здійснюють доступ до змісту повідомлень 

будь-якого виду й інформації, що передає особа під час зв’язку; 

– у статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим 

(прокурором) інформації про зв’язок, що відбувся в минулому (постфактум), 

зокрема про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день і час. 

Водночас у статті 268 КПК України визначено НСРД – встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. Ця дія передбачає локалізацію 

(моніторинг) місцезнаходження цього засобу в режимі реального часу, дає 

змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент 

спостереження за ним, визначити маршрут його перебування [519, c. 107]. 

З огляду на зазначене, для вдосконалення процедури застосування 

тимчасового доступу до речей і документів вважаємо за можливе 

запропонувати: 
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– доповнити частину 2 статті 160 КПК України пунктом 3
1
 такого 

змісту: «ім’я (найменування) особи, у володінні якої перебувають або 

можуть перебувати речі або документи, та її адреса»; 

– частину 2 статті 163 КПК України викласти в такій редакції: «Якщо 

особа, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність розумної підозри про 

можливість зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути 

розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони 

знаходяться» [519, c. 107].  

 

 

3.4. Недопустимість розголошення відомостей щодо особистого і 

сімейного життя під час прийняття і виконання процесуальних рішень 

слідчого 

 

Нерозголошення відомостей досудового розслідування є однією з умов, 

які сприяють успішному розслідуванню кримінального правопорушення. 

Завчасне їх розголошення може негативно позначитися на досудовому 

провадженні, дати можливість приховати або знищити сліди кримінального 

правопорушення, речі (предмети) й документи, що можуть бути джерелами 

доказів, сфальсифікувати докази, ухилитися від слідства та суду, 

погрожувати або завдати шкоди підозрюваному й іншим співучасникам, 

потерпілому, свідкам та іншим особам. 

Таємниця досудового розслідування в низці випадків також є 

передумовою захисту сфери особистого життя людей, які стали учасниками 

процесу, а забезпечення нерозголошення даних кримінального провадження і 

є однією з гарантій захисту прав і свобод людини [13].  

Слідчий особисто зобов’язаний дотримуватися таємниці досудового 

розслідування, вимагати цього від інших учасників кримінального 

провадження. Водночас нерідкісними є випадки, коли очільники 

правоохоронних органів на всю країну в ЗМІ детально повідомляють про 
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викриття ними злочинців, називають їхні особисті дані, зокрема прізвища, 

імена та по батькові, займані посади, демонструють усі схеми їхніх начебто 

злочинних дій, оприлюднюють аудіозаписи чи навіть відеоматеріали, у яких 

фігурують конкретні особи. Деякі правоохоронці розголошують навіть такі 

матеріали НСРД чи ОРД, на які не завжди були навіть дозволи суду, 

унаслідок чого не лише грубо порушують права людини, а й демонструють 

відверту зневагу до вимог Конституції та законів України. 

Водночас на офіційному сайті НАБУ регулярно публікують схеми 

начебто незаконного збагачення чи іншої неправомірної діяльності певних 

підозрюваних, провадження за якими розслідують детективи, у яких 

публічно оприлюднено особисті дані, родинні й особисті зв’язки цих осіб, 

яких, знову ж таки, завчасно називали без обвинувального вироку суду 

злочинцями [13]. 

Поняття таємниці досудового розслідування в законі не визначено. 

Розроблення тактичних рекомендацій щодо її дотримання передбачає 

визначення цього поняття, його обсягу і меж. У ширшому значенні 

таємниця – це те, що приховують, відоме не всім; секрет; те, що не підлягає 

розголошенню [44, c. 1227]. 

Зокрема, О. В. Крилов визначив таку систему відомостей, які можуть 

становити таємницю досудового розслідування: 

1. За об’єктами захисту: відомості, що належать до діяльності 

посадових осіб правоохоронних органів (слідчий, дізнавач, прокурор) та 

інших учасників кримінального процесу. 

2. Залежно від необхідності засекречування: 1) відомості, які мають 

становити таємницю слідства під час розслідування кожної кримінальної 

справи, незалежно від її категорії (інформація про слідчі версії, тактику 

проведення слідчих дій, заходии, що застосовують щодо учасників 

розслідування); 2) відомості, віднесення яких до таємниці попереднього 

(наразі досудового – прим. авт.) розслідування залежить від слідчого, 

прокурора (наприклад, відомості про результати окремих слідчих дій). 
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3. За тривалістю дії режиму секретності: 1) відомості постійної дії: 

про заходи безпеки, що застосовані щодо учасників організованих злочинних 

груп, які погодилися співпрацювати з органами розслідування в обмін на 

зміну їх «установочних» даних і місце проживання; 2) відомості щодо дій 

протягом тривалого часу: результати провадження слідчих дій, які було 

проведено без участі обвинуваченого та його захисника, допити очевидців, 

інших свідків, потерпілого можуть становити таємницю слідства й бути 

недоступними для обвинуваченого та його захисника до закінчення 

розслідування і ознайомлення з матеріалами кримінальної справи; 

3) відомості короткострокової дії: про тактику проведення слідчих дій, у яких 

брав участь обвинувачений (підозрюваний). 

4. Залежно від суб’єктів, які можуть бути носіями таємниці 

слідства: 1) відомості, носіями яких можуть бути виключно працівники 

правоохоронних органів: про планування розслідування, про взаємодію 

слідчих й оперативних працівників, заходи безпеки, застосовані щодо 

окремих учасників розслідування, тощо; 2) відомості, носіями яких, крім 

працівників правоохоронних органів, можуть бути потерпілі, очевидці, інші 

свідки, адвокати, поняті. 

5. Залежно від змісту таємниці слідства: 1) відомості про особу, місце 

проживання та інші ідентифікуючі ознаки учасників розслідування: 

працівників правоохоронних органів, які брали участь у розслідуванні, 

працівників органу дізнання, слідчих, прокурорів, експертів і спеціалістів; 

про родичів і близьких працівників правоохоронних органів, що брали участь 

у розслідуванні; окремих учасників попереднього розслідування (свідків, 

потерпілих, підозрюваних, обвинувачених та інших); про родичів й інших 

близьких учасників кримінального процесу, які не є працівниками 

правоохоронних органів; 2) відомості про заходи забезпечення безпеки 

учасників розслідування; 3) відомості, що відображають стратегію і тактику 

розслідування [202, c. 36]. 
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Як вбачається з наведеної класифікації, окремі відомості в ній належать 

до різних груп, що не дає змоги зрозуміти зміст і сутність таємниці слідства, 

її обсяг і межі, тому її не можна вважати вдалою. У такому контексті 

припустимо розрізняти як окремі види: 1) державну таємницю; 2) службову 

таємницю (є інструментом, необхідним для здійснення професійної 

діяльності певної особи); 3) професійну таємницю (довірену представникам 

певних професій); 4) комерційну таємницю (пов’язану зі здійсненням 

комерційної діяльності); 5) особисту і сімейну таємницю із власною 

внутрішньою структурою. Зокрема, у частині 2 статті 65 КПК України 

йдеться про такі види таємниць, як адвокатська, нотаріальна, лікарська тощо, 

які своєю чергою належать до загальніших видів таємниць. Для прикладу, 

лікарська або таємниця журналістських розслідувань належать до 

професійної таємниці, банківська таємниця – до комерційної, а таємниця 

усиновлення – до таємниці особистого і сімейного життя. 

Результати здійсненого нами анкетування слідчих засвідчують, що 

94 % практичних працівників вважають таємницю досудового розслідування 

необхідною. На їхню думку, до таких відомостей належать: дані досудового 

розслідування (44 %); інформація особистого і сімейного характеру (39 %); 

інформація щодо окремих СРД (41 %); відомості щодо планування 

розслідування (39 %); інформація стосовно окремих учасників кримінального 

процесу (26 %); інше (8 %) (додаток А).  

Розголошення даних досудового розслідування, зазначає 

Б. Т. Безлепкін, допускається лише у визначеному обсязі, за умови, що 

розголошення не суперечить інтересам досудового розслідування і не 

пов’язане з порушенням прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а розголошення відомостей про приватне життя учасників 

кримінального провадження третім особам або ЗМІ можливе лише у 

виняткових випадках і лише за згодою тієї особи, якої вони 

стосуються [24, c. 253].  
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Ми поділяємо думку І. В. Гори, що така згода повинна бути надана в 

письмовій формі й долучатися до матеріалів [196, c. 482]. Чітко виражена 

згода, яка міститься в письмовій формі, має стати єдиною підставою для 

оприлюднення конфіденційної інформації. 

Відомості досудового розслідування, згідно з частиною 1 статті 222 

КПК України, можна оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора й у 

тому обсязі, у якому вони визнають можливим. На наше переконання, це 

рішення має приймати слідчий. Згідно з частиною 5 статті  40 КПК, слідчий є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності. Водночас закон не визначає 

межі такої самостійності. З метою попередження розголошення відомостей 

стосовно досудового розслідування важливого значення набуває поняття і 

структура механізму нерозголошення. Для прикладу, І. В. Кутазова вважає, 

що механізм недопустимості розголошення даних кримінального 

судочинства – це законодавчо санкціонований порядок організації фактично 

та юридично значущих дій уповноважених суб’єктів обирати й застосовувати 

правові засоби механізму кримінально-процесуального забезпечення 

недопустимості розголошення даних кримінального судочинства з метою 

захисту інтересів особи, суспільства й держави, що зумовлюють успішне 

розслідування в кримінальній справі та здійснення правосуддя [208, c. 8]. 

Важливість структури механізму нерозголошення відомостей 

досудового розслідування висвітлено через окремі елементи. Поділяючи 

думку І. В. Кутазової, А. О. Ляш зазначає, що структуру механізму 

кримінального процесуального забезпечення недопустимості розголошення 

даних кримінального провадження становлять такі елементи: 1) кримінально-

процесуальні норми, що регулюють відкритість і закритість кримінального 

судочинства з метою забезпечення недопустимості розголошення даних у 

кримінальній справі; 2) правовідносини, що забезпечують реалізацію 

процесуальних норм у сфері захисту конфіденційної інформації; 

3) правосвідомість як внутрішня потреба в законослухняній поведінці у сфері 

забезпечення недопустимості розголошення даних у кримінальній справі; 
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4) рішення, що визначають зміст документів, які забезпечують 

нерозголошення даних у кримінальній справі; 5) юридична відповідальність 

за порушення учасником кримінального процесу обов’язку щодо 

нерозголошення даних у кримінальній справі [228].  

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про інформацію», за режимом 

доступу до інформації її поділяють на відкриту й з обмеженим 

доступом [351, c. 650]. Інформацію з обмеженим доступом за правовим 

режимом своєю чергою поділяють на конфіденційну й таємну. 

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, 

користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і 

поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов 

(частина 2 статті 30 цього Закону). До таємної інформації належить 

інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу 

передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, 

суспільству й державі (частина 7 статті 30 вказаного Закону). Така 

інформація є державною таємницею, відповідно до Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю (далі – Звід відомостей) [343].  

Отже, якщо дані досудового розслідування належать до категорії 

державної таємниці, яка є невід’ємною частиною проведення НСРД та низки 

інших процесуальних дій, то їх розголошення навіть з дозволу слідчого або 

прокурора буде незаконним [297, c. 121].  

Обмеження доступу до інформації здійснюють відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» за дотримання сукупності 

таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету й неупередженості 

правосуддя; 
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2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

інтерес в її отриманні [340]. 

Закон не передбачає обов’язкової письмової форми попередження 

слідчим (дізнавачем, прокурором) осіб, які брали участь у провадженні 

слідчих (розшкових) дій або були присутніми під час їх проведення, про 

обов’язок не розголошувати без його дозволу відомостей досудового 

розслідування. На думку окремих авторів, таке попередження може бути 

зроблено в усній формі [248, c. 188], проте таку позицію ми не поділяємо. 

У процесуальній літературі сформульовано іншу думку, яка видається 

цілком слушною, про те, що попередження про недопустимість 

розголошення і дозвіл на розголошення (якщо такий було надано) доцільно 

фіксувати в протоколі певної СРД, результати якої слідчий, прокурор 

забороняє розголошувати, або в окремому протоколі чи іншому 

документі [99, c. 190].  

Крім цього, у таких випадках необхідно відбирати розписку від 

суб’єктів процесу, яких попереджено про недопустимість розголошення 

таких даних і кримінальну відповідальність згідно зі статтею 387 КК 

України [229, c. 580]. Пропонує відбирати письмове зобов’язання І. В. Гора у 

формі підписки з роз’ясненням відповідальності, що може настати за 

незаконне розголошення відомостей. Таку підписку слідчий, прокурор може 

відібрати від будь-якої особи незалежно від процесуального статусу, ролі як 

учасника СРД, джерела чи способу отримання ними даних про досудове 

розслідування [196, c. 480].  

На відібранні підписки наполягає й науковець П. Тепляшин [464, c. 10]. 

З метою подолання розбіжностей під час документування факту 

попередження про нерозголошення відомостей оперативно-розшукової 

діяльності й досудового розслідування запропоновано назву документа 

визначити в законі [228]. 



324 
 

Складені документи мають істотне юридичне значення під час 

вирішення питання щодо притягнення винуватої особи до кримінальної 

відповідальності в разі порушення визначеної законом заборони. Тож 

вважаємо, що слід закріпити письмову форму дозволу на розголошення 

відомостей досудового розслідування. Такий дозвіл доцільно оформляти у 

вигляді окремої постанови, де зазначено умови, за яких можливе 

оприлюднення матеріалів досудового розслідування. Письмову форму слід 

передбачити також і для згоди учасників кримінального провадження на 

оприлюднення відомостей про їхнє особисте і сімейне життя. Виражена саме в 

такий спосіб згода має стати єдиною підставою для розголошення такої 

конфіденційної інформації. Тому необхідно внести деякі пропозиції з 

удосконалення статті 222 КПК України:  

– частину 1 статті 222 КПК України доповнити реченнями такого 

змісту: «У випадку прийняття рішення щодо розголошення відомостей 

досудового розслідування слідчий або прокурор виносить мотивовану 

постанову відповідно до вимог статті 110 цього Кодексу, у якій визначає 

момент, мету, коло осіб, обсяг матеріалів досудового розслідування та 

форму їх розголошення»; 

– частину 2 статті 222 КПК України доповнити другим реченням 

такого змісту: «В особи відбирається зобов’язання в письмовій формі з 

попередженням про кримінальну відповідальність за статтею 387 КК 

України, яке долучається до матеріалів кримінального провадження». У 

цьому разі друге речення частини 2 статті 222 КПК України вважати третім 

реченням; 

– статтю 222 КПК України доповнити частиною 3 такого змісту: 

«Розголошення відомостей про особисте і сімейне життя учасників 

кримінального провадження без їх згоди не допускається». 

Наразі в статті 222 КПК України йдеться про недопустимість 

розголошення відомостей досудового розслідування загалом. На нашу думку, 

це положення, навіть з огляду на щойно висловлені пропозиції, має надто 
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загальне спрямування. Зазначене зумовлено тим, що статтю 222 розміщено в 

главі 19 цього Кодексу «Загальні положення досудового розслідування», у 

якій не має йтися про особливості провадження СРД. Натомість вважаємо 

позитивною новелою акумуляцію низки загальних приписів щодо їх 

провадження в окремій, спеціально присвяченій їй статті 223 КПК України. 

Саме в цій нормі, на наш погляд, доцільно передбачити узагальнені правила 

поведінки, що мають бути дотримані під час проведення всіх СРД незалежно 

від того, ідеться про допит, обшук чи освідування. У цій процесуальній нормі 

не передбачено положення щодо нерозголошення саме обставин особистого і 

сімейного життя осіб, що стали відомі учасникам кримінального 

провадження під час проведення СРД. Усунення цієї прогалини 

процесуального закону є надзвичайно важливим з огляду на дотримання 

гарантій забезпечення конституційних прав і свобод громадян. 

Тому пропонуємо доповнити статтю 223 КПК України частиною 

четвертою в такій редакції: 

«Слідчий, прокурор вживає належних заходів щодо нерозголошення 

встановлених під час провадження слідчих (розшукових) дій обставин 

особистого і сімейного життя осіб, які беруть у них участь, та інших осіб, 

права й законні інтереси яких можуть бути порушені». Відповідно 

частини 5, 6, 7 і 8 статті 223 КПК України вважатимуться частинами 6, 7, 8 і 

9 [517]. 

Проблема розголошення інформації про особисте і сімейне життя 

громадян постає під час проведення окремих процесуальних дій протягом не 

лише досудового розслідування, а й судового розгляду. Найвиразніше вона 

виявляється на стадії судового розгляду, фундаментальними засадами якої є 

гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами (пункт 20 частини 1 статті 7, стаття 27 КПК України). На 

стадії досудового розслідування чинність цієї засади суттєво обмежено 

вимогою про недопустимість розголошення даних досудового розслідування. 
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У теорії кримінального процесу цей правовий інститут дістав назву 

таємниці досудового розслідування, яку чимало дослідників вважають 

професійною таємницею. Такий підхід видається не цілком виправданим. 

Професійні таємниці є особистими і сімейними таємницями громадян, 

довіреними представникам певних професій. У галузевому законодавстві 

закріплено поняття відповідної професійної таємниці, передбачено низку 

випадків, які зобов’язують носіїв відповідної інформації надати її в 

розпорядження уповноважених органів (наприклад, правоохоронних чи 

контролюючих) та їх посадовим особам [374, c. 288]. 

Таємниця досудового розслідування, на наш погляд, не є професійною 

насамперед тому, що обов’язок її нерозголошення не пов’язаний з 

конкретною професією, а охоплює всіх учасників кримінального 

провадження, які були попереджені про необхідність її збереження. З огляду 

на назву статті 222 «Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування» та її розміщення в КПК України – у главі 19, що встановлює 

загальні положення досудового розслідування, то дія цієї норми 

припиняється після його закінчення. Саме таке унормування цього 

положення обмежує дію засади невтручання в особисте і сімейне життя, яку, 

на наше переконання, має бути забезпечено на всіх стадіях кримінального 

провадження. Проте ні в главі 27 КПК України «Підготовче провадження», ні 

в главі 28 «Судовий розгляд», ні в розділі V «Судове провадження з 

перегляду судових рішень» норм аналогічного змісту немає. Ураховуючи 

вкрай важливу потребу охорони таємниці особистого і сімейного життя на 

всіх стадіях кримінального провадження, вважаємо за доцільне доповнити 

частину 3 статті 15 КПК України після слів «завдань кримінального 

провадження» словосполученням» «на всіх його стадіях» і доповнити цю 

частину другим реченням такого змісту: «Порушення цієї засади тягне за 

собою відповідальність у порядку, встановленому законодавством». 

Урахування цієї пропозиції надасть можливість поширити засаду 

невтручання в особисте і сімейне життя як на стадію досудового 
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розслідування під час проведення будь-яких процесуальних дій, так і на всі 

судові стадії, починаючи з підготовчого провадження та закінчуючи судовим 

провадженням з перегляду судових рішень. Відповідальність наразі 

визначено в статті 182 КК [266, c. 54] України та статті 188
39

 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Негативними наслідками розголошення відомостей досудового 

розслідування, поряд з можливими складнощами в розслідуванні 

кримінальних правопорушень, є порушення прав і законних інтересів 

громадян. Для прикладу, ОСОБА_1 як потерпілий у кримінальному 

провадженні № 12017030010002786 від 13 червня 2017 року, перебуваючи за 

адресою свого фактичного проживання, діючи умисно, будучи 

попередженим у встановленому законом порядку про обов’язок не 

розголошувати дані досудового розслідування, розголосив їх у цьому 

кримінальному провадженні без дозволу прокурора та слідчого. Ця особа, 

усупереч вимогам статті 222 КПК України та пункту 3 частини 1 статті 57 

КПК України, із власного акаунта в загальнодоступній соціальній мережі 

«Facebook» розмістила постанову про проведення судово-медичної 

експертизи, що містить таємницю досудового розслідування, зокрема: місце, 

час і спосіб вчинення злочину, анкетні дані неповнолітньої особи, котра 

вчинила злочин, речі, які були викрадені під час вчинення злочину, номер 

кримінального провадження та його кваліфікацію [47]. 

За розголошення відомостей кримінального провадження детективи 

НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру одному зі 

свідків у справі за фактом заволодіння 27,94 млн грн «Южно-Української 

АЕС». Це перше повідомлення про підозру у справах НАБУ і САП за фактом 

розголошення даних розслідування. За версією слідства, зазначена особа без 

дозволу слідчого розголосила відомості, що стали відомі їй як свідку під час 

надання показань у процесі допиту [135]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1716/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#1716
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_466/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#466
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_466/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#466
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Вважаємо, що тлумачення цієї норми слід розширити, вона повинна 

охоплювати положення про збереження таємниці, гарантовані різними 

галузями права, для забезпечення інтересів як учасників кримінального 

провадження, так й інших зацікавлених осіб. Сформульовані в статті 222 

КПК України правила можуть бути використані й для захисту суб’єктивних 

прав громадян, проте загалом вони спрямовані на забезпечення діяльності 

сторони обвинувачення. На слідчого та прокурора не покладено жодних 

зобов’язань щодо збереження особистої таємниці громадян, на їх розсуд 

залишено й можливе розголошення таких відомостей іншими особами. 

Отже, прийняття КПК України стало суттєвим кроком у цьому напрямі. 

Уперше у вітчизняному законодавстві захист таємниці особистого і сімейного 

життя учасників кримінального провадження є складовою інституту таємниці 

досудового розслідування: встановлено заборону на розголошення даних про 

особисте і сімейне життя учасників процесу без їх згоди, розширено перелік 

випадків, коли докази на вимогу сторін мають бути досліджені в закритому 

судовому засіданні [514, c. 192]. Водночас залишаються реальні можливості 

для подальшого вдосконалення правових норм, що дасть змогу ефективно 

убезпечити приватне життя громадян від небажаного розголосу. Важливо не 

завдати шкоди інтересам суспільства, з низки причин зацікавленого у 

відкритому розгляді матеріалів кримінального провадження. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Вимога про недопустимість неправомірного втручання в особисте і 

сімейне життя під час провадження слідчих (розшукових) дій визначена у 

статті 15 КПК України, має загальний і обов’язковий характер та повинна 

законодавчо поширюватися на всю без винятків їхню сукупність. Зокрема, 

відомості про особисте і сімейне життя є предметом дослідження не лише 

обшуку, освідування, допиту, а й низки експертиз (судово-авторознавчої, 
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почеркознавчої, комп’ютерно-технічної, судово-медичної, судово-

психіатричної, біологічної експертиз тощо). Механізмом реалізації 

нерозголошення зазначених відомостей щодо особи в цих випадках є не лише 

унормування в КПК України попередження експерта про передбачену 

відповідальність за злісне ухилення від явки до органів досудового 

розслідування, прокурора та суду або за відмову без поважних причин від 

виконання покладених на нього обов’язків, а й за розголошення даних 

особистого характеру, які містяться в наданих йому матеріалах 

кримінального провадження, на підставі яких було підготовлено цей 

висновок. 

Процесуальною формою кримінального провадження наразі суттєво 

змінені положення щодо запрошення понятих під час проведення 

СРД. Поняті як учасники кримінального провадження – це саме ті особи, які 

у зв’язку із процесуальними обов’язками присутні під час проведення низки 

процесуальних дій. Саме їм стають відомі факти, що стосуються аспектів 

особистого і сімейного життя, які певні громадяни хотіли б приховати від 

сторонніх осіб. Поняті можуть бути потенційними розповсюджувачами цієї 

інформації, однак не несуть за це жодної відповідальності. Випадків 

притягнення понятих до кримінальної відповідальності за розголошення 

даних досудового розслідування в слідчій практиці не виявлено. Проте 

законодавець і правозастосовувач нині ще не готові до радикальної зміни 

підходу до вирішення питання про інститут понятих у кримінальному 

провадженні, а саме до відмови від нього як умови законності провадження 

СРД. Лише особа, щодо якої проводять СРД, може вирішити, що ж саме 

найбільше потенційно сприятиме збереженню його особистої і сімейної 

таємниці – відображення інформації про її певні аспекти у свідомості понятих 

чи на технічних носіях. 

Аналіз національного законодавства виявив низку суттєвих недоліків, 

які становлять загрозу для зловживань органів досудового розслідування 

своїми повноваженнями, а отже, може призвести до значних порушень права 



330 
 

особи на повагу до приватного та сімейного життя під час приведення НСРД. 

По-перше, на законодавчому рівні не врегульовано питання оскарження 

проведення НСРД і встановлення незаконності їх проведення. По-друге, не 

передбачено порядку оскарження відмови уповноважених осіб органів 

досудового розслідування в наданні матеріалів НСРД, які не будуть 

використані як докази в кримінальному провадженні. По-третє, не 

встановлено ефективний порядок притягнення уповноважених осіб у разі 

порушень під час здійснення НСРД до відповідальності, не передбачено 

належного контролю за дотриманням права на повагу до особистого і 

сімейного життя під час здійснення, що є серйозною перешкодою для 

забезпечення належного захисту права особи на невтручання в особисте і 

сімейне життя. 

Викладені обставини щодо засади невтручання в приватне життя дають 

змогу дійти таких висновків: приватність є необхідною для розвитку кожної 

людської особистості та є необхідною для нормального життя кожної 

людини;  право на приватність гарантують як український законодавець, так і 

міжнародне право; обмеження права на приватність можуть застосовувати 

лише у виключних випадках, вони мають відповідати трьом критеріям: 

законності, належної мети й необхідності в демократичній 

державі; обмеження права на приватність однієї особи не можуть негативно 

позначатися на відповідному праві членів її родини чи третіх осіб; поняття 

«приватне життя» іноді охоплює діяльність професійного чи ділового 

характеру; прослуховування має відбуватися за визначеною процедурою та із 

законною метою (не особистою); матеріали прослуховування мають надійно 

зберігати, їх не можуть передавати третім особам; матеріали, які не 

стосуються справи, мають бути негайно знищені, якщо вони не стосуються 

іншого кримінального правопорушення.  
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РОЗДІЛ 4 

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАЄМНИЦІ ОСОБИСТОГО І 

СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ НА СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

 

4.1. Судовий контроль як гарантія забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя 

 

У правовій державі розслідування кримінальних правопорушень мають 

здійснювати з дотриманням прав і свобод людини, що визначено засадою 

верховенства права. У частині 2 статті 8 КПК України законодавчо 

унормовано, що цю засаду кримінального провадження застосовують у 

контексті практики ЄСПЛ [195]. Своєю чергою рішення ЄСПЛ ґрунтуються 

насамперед на Конвенції від 4 листопада 1950 року [119, c. 253-259]. Тож 

специфіка процесуальної діяльності органів досудового розслідування 

зумовлює необхідність забезпечення належного судового контролю за її 

законністю. Цей контроль здійснюють слідчі судді відповідно до основних 

положень міжнародно-правових документів щодо цього питання. Водночас 

ця проблема недостатньо розроблена на теоретичному та практичному рівнях 

і потребує ґрунтовного дослідження й належного законодавчого 

унормування. 

Судовий контроль є однією з важливих та дієвих гарантій дотримання 

прав і свобод людини, засобом забезпечення законності під час 

кримінального провадження. Здійснення судового контролю, на відміну від 

контролю органів законодавчої та виконавчої влади, має певні особливості, 

що полягають у його відносній пасивності. Це засвідчує аналіз 

законодавства, у якому закріплено порядок звернення до суду. У такому 

випадку особливість функціонування судової влади передбачає лише 

усунення виявлених порушень закону, проте її роль полягає не тільки у 
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виконанні законів, а й в охороні їх і здійсненні правосуддя встановленими в 

законі способами. Ці контрольні повноваження, надані справді незалежному 

й неупередженому суду, використовують на досудовому розслідуванні, 

перетворюють його на могутню стабілізаційну силу, здатну захистити права 

та свободи громадян, оберігати суспільство від руйнівних соціальних 

конфліктів [25, c. 42-43].  

Поза сумнівом, судовий контроль є окремою функцією діяльності суду 

на стадії досудового розслідування. Із цього приводу Я. О. Леон зазначає, що 

його сутність полягає в контролі за дотриманням прав і свобод людини під 

час проведення СРД та НСРД, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення інших процесуальних дій чи 

прийняття процесуальних рішень. Крім цього, судовий контроль, на 

переконання цієї авторки, створює належні умови для реалізації засади 

змагальності під час досудового розслідування [214, c. 128].  

Слушним вважаємо твердження Ю. М. Грошевого та І. Є. Марочкіна, 

що правовий зміст судового контролю суттєво відрізняється від 

прокурорського керівництва. Адже суд, на відміну від прокурора, не є 

представником ні сторони обвинувачення, ні сторони захисту, що припускає 

неупередженість і незалежність суду. З огляду на це, усі процесуальні 

рішення, що обмежують права та свободи громадян, мають або бути 

дозволеними судом, або передбачати можливість бути оскарженими. Саме 

так створюють гарантії законності й обґрунтованості прийнятих 

рішень [100, c. 9]. Судовий контроль не усуває прокурорського керівництва 

на стадії досудового розслідування, а є додатковим гарантом законних прав і 

свобод учасників кримінального провадження [1, c. 69-70].  

Судовий контроль у кримінальному провадженні забезпечує: 

а) конституційну функцію реалізації повноважень судової влади; 

б) вагому процесуальну гарантію правосуддя в кримінальному процесі; 

в) ефективність засобів досягнення мети й виконання завдань 

кримінального провадження. Сутність контролю становить самостійне 
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з’ясування судом обставин кримінального провадження з визначеного кола 

питань, формування власного внутрішнього переконання стосовно 

досліджуваних фактів. Результатом будь-якого виду судового контролю є 

захист особи, її прав і свобод, забезпечення законності й правосуддя. За своїм 

правовим змістом судовий контроль має ознаки правосуддя, оскільки 

питання, які перевіряє суд під час здійснення контрольної функції, 

передбачають змагальний характер між сторонами процесу, що вирішують у 

судовому засіданні [238, c. 142-143]. 

Усталеною є класифікація судового контролю, у межах якої його 

поділяють на попереджувальний і подальший. Попереджувальний контроль 

за рішеннями органів досудового розслідування, зазначає А. І. Бондаренко, 

здійснюють до їх реалізації та лише на підставі судового рішення. Його 

застосовують під час прийняття рішення слідчим суддею про проведення 

обшуку, обрання запобіжного заходу або застосування іншого заходу 

забезпечення кримінального провадження. Подальший контроль здійснюють 

щодо конкретних реалізованих рішень та дій органів розслідування на 

підставі скарг осіб, чиї інтереси зачіпають такими рішеннями. У цьому разі 

слідчий суддя має справу з діями та рішеннями, що вже відбулися та 

призвели до обмеження прав і свобод, або з обставинами, які належать до 

законного інтересу особи [37, c. 14].  

З огляду на те, що діяльність органів досудового розслідування може 

суттєво позначатися на втручанні в особисте і сімейне життя учасників 

кримінального провадження, розглянемо деякі напрями судового контролю. 

Слідчий суддя на досудовому розслідуванні розглядає різні питання, 

зокрема ті з них, що належать до особистого і сімейного життя особи, 

відображають її стосунки в сім’ї, з друзями, сусідами, родичами. Тому 

важливим є розгляд відповідного клопотання слідчого, погодженого з 

прокурором, і надання дозволу слідчого судді: 1) на здійснення заходів 

забезпечення кримінального провадження; 2) на проведення СРД і НСРД; 

3) на розгляд ним скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та 
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прокурора під час досудового розслідування. Для прикладу, у рішенні ЄСПЛ 

у справі «Надточій проти України» від 15 травня 2008 року зазначено, що 

справедливий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципі рівності сторін, 

який передбачає надання розумної можливості відстоювати свою позицію у 

справі в умовах, які не ставлять її в істотно менш сприятливе становище, 

порівняно з опонентом [446]. У пункті 42 рішення ЄСПЛ у справі 

«Михалкова та інші проти України» від 13 січня 2011 року зазначено, що за 

статтею 1 Конвенції держава зобов’язана гарантувати кожному, хто 

перебуває під її юрисдикцією, права й свободи, визначені в Конвенції, що 

також опосередковано потребує наявності будь-якої форми ефективного 

розслідування [445].  

Отже, вирішення питань щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження належить до повноважень слідчого судді, 

оскільки такі дії можуть супроводжуватися суттєвими обмеженнями 

особистих, майнових та інших прав і свобод учасників кримінального 

провадження, зокрема й права на невтручання в їхнє особисте і сімейне 

життя. Рішення слідчих суддів, цілком слушно зазначає О. Г. Яновська, щодо 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

найчутливіше сприймають та оцінюють учасники кримінального 

судочинства, адже такі рішення найчастіше обмежують чи порушують такі 

конституційні права, як право на свободу, особисту недоторканність, 

приватне життя та власність [583, c. 13]. Отже, законодавець, усвідомлюючи 

можливість потенційного обмеження конституційних прав і свобод особи під 

час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, покладає 

на слідчого суддю певні додаткові обов’язки. Під час розгляду клопотання 

про застосування таких заходів слідчий суддя повинен застосовувати 

принцип пропорційності: порівнювати необхідність і важливість виконання 

завдань конкретного кримінального провадження з характером та ступенем 

обмеження прав і свобод людини. Крім цього, слідчий суддя зобов’язаний 

ураховувати й оцінювати можливість досягнення завдань кримінального 
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провадження без втручання в особисте і сімейне життя особи: на 

добровільних засадах, з інших альтернативних джерел тощо [532, c. 420].  

Особисте і сімейне життя можуть зазнавати певного втручання не лише 

в процесі проведення СРД чи НСРД, а й під час інших процесуальних дій, 

зокрема тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення 

майна як заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки окремі 

речі або документи можуть містити таку інформацію про ці сфери захищеної 

Конституцією України життєдіяльності особи. У рішенні ЄСПЛ у справі 

«Роумен та Шміт проти Люксембурґу» (Roemen and Schmit v. Luxembourg) 

(заява № 51772/99) Суд одноголосно постановив: «Суд взяв до уваги, що 

обшук, який проводили в офісі заявниці, і конфіскація листа становили 

втручання в її право на повагу до приватного життя» [409]. Такі відомості 

можуть стосуватися не лише особи, яка є учасником кримінального 

провадження, а й особистого і сімейного життя інших осіб, які не є такими 

учасниками. Наочним прикладом може бути справа ЄСПЛ «Багієва проти 

України» від 28 квітня 2016 року, відповідно до якої обшук було проведено в 

колишньої дружини підозрюваного з порушенням вимог національного 

законодавства [440].  

У таких ситуаціях наявний певний конфлікт між здійсненням 

ефективного досудового розслідування та дотриманням зазначеної засади. 

Додатковими гарантіями дотримання цієї засади є спеціальні норми КПК 

України, що регламентують здійснення окремих видів заходів забезпечення 

кримінального провадження [532, c. 421].  

Зокрема, у КПК України під час підготовки та проведення тимчасового 

доступу до речей і документів окреслено перелік тих із них, щодо яких 

заборонено надавати такий доступ. Відповідно до частини 1 статті 161 цього 

Кодексу, такими речами й документами є: 

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та 

його клієнтом чи будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з 

наданням правової допомоги; 
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2) об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну 

інформацією. 

Додаткова охорона зазначених речей і документів зумовлена тим, що 

спілкування між захисником та його клієнтом є не лише елементом 

особистого життя осіб, яких вони стосуються, а й складовою права особи на 

захист, передбаченого КПК України. 

Питання надання тимчасового доступу до речей і документів, що 

містять охоронювану законом таємницю, урегульовано окремо й детальніше. 

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд 

постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, 

які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального 

провадження, крім іншого, доведе можливість використання як доказів 

відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими 

способами довести обставини, які передбачено довести за допомогою цих 

речей і документів. Перелік речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, визначено в частині 1 статті 162 КПК України.  

За даними здійсненого нами дослідження, за період із січня 2019 року 

до серпня 2020 року до судів надійшло 1 178 758 клопотань щодо проведення 

заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких близько 

четвертої частини – 282 585 клопотань (23,97 %) – саме про тимчасовий 

доступ до речей і документів [127]. 

Окремо слід акцентувати на можливості отримання доступу до 

інформації, наявної в операторів і провайдерів телекомунікацій. Тимчасовий 

доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, – 

це захід забезпечення кримінального провадження, передбачений у пункті 7 

частини 1 статті 162 КПК України, що за своїм змістом перетинається з 

НСРД, передбаченою статтею 263 КПК України, – зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж. Ці процесуальні дії розмежовано в 

інформаційному листі ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею 

суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та 
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інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження» від 5 квітня 2013 року № 223-558/0/4-13. Відповідно до 

пункту 17 цього документа, тимчасовий доступ надають до документів, які 

містять інформацію про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних 

послуг, зокрема отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні 

з’єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо. Такі відомості не 

дають змоги втрутитися в приватне спілкування, тобто отримати доступ до 

змісту інформації, яку передають. Водночас зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПК України) є 

різновидом втручання в приватне спілкування, оскільки здійснюють доступ 

саме до змісту повідомлень будь-якого виду, що особа передає під час 

комунікації [338].  

Іншим заходом забезпечення кримінального провадження, 

застосування якого може посягати на невтручання в особисте і сімейне життя 

особи, є тимчасове вилучення майна. Слід детальніше розглянути питання 

можливого вилучення під час обшуку електронних інформаційних систем, 

зокрема мобільного телефону чи персонального комп’ютера. Зазначені речі 

можуть бути вилучені для вивчення їхнього змісту, якщо вони є в переліку 

речей, для виявлення яких проводять обшук чи іншу процесуальну дію 

(огляд чи затримання). Водночас навіть законне вилучення таких 

електронних систем не надає права стороні обвинувачення вільно 

ознайомлюватися з інформацією, яка є на цих пристроях. Під час 

тимчасового вилучення електронних інформаційних систем особа, якій вони 

належать, зазнає посягання на недоторканність її права власності. Натомість 

під час спроби ознайомитися з конкретними відомостями відбувається 

посягання на таємницю приватного спілкування. Такі дії сторони 

обвинувачення є окремим видом втручання в особисте і сімейне життя, тому 

отримання інформації в цих випадках потребує окремої правової підстави. На 

наш погляд, у таких ситуаціях слідчий за погодженням прокурора повинен 

подати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 
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Лише в разі задоволення слідчим суддею такого клопотання сторона 

обвинувачення матиме право в передбаченому законом порядку 

ознайомитися з інформацією, що є в електронних інформаційних 

системах [532, c. 422]. 

Новим у судовому контролі за дотриманням прав людини є те, що, 

відповідно до частини 1 статті 206 КПК України, кожен слідчий суддя, у 

межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка перебуває під 

вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган 

державної влади чи службову особу забезпечити дотримання прав такої 

особи. 

Судовий контроль за триманням під вартою, про що йдеться в 

рішеннях ЄСПЛ, повинен бути автоматичним і не може залежати від 

попередньої заяви затриманої особи («Маккей проти Сполученого 

Королівства», § 34; «Варга проти Румунії», § 52; «Віорел Бурзо проти 

Румунії», § 107). Така вимога не лише змінила б суть гарантії, яка 

передбачена статтею 5 § 3 і яка відрізняється від гарантії за статтею 5 § 4 

Конвенції, що забезпечує право звернутися до суду для перевірки 

правомірності тримання під вартою. Крім цього, втратила б сенс гарантія 

відповідно до статті 5 § 3, яка полягає в захисті особи від свавільного 

затримання шляхом забезпечення незалежної та ретельної судової перевірки 

акту позбавлення волі («Аквіліна проти Мальти», § 49; «Нєдбала проти 

Польщі», § 50; «Сергій Волосюк проти України»). 

Закон не визначає, до обов’язків якої саме службової особи належать 

повноваження щодо інформування слідчого судді стосовно перебування в 

межах територіальної юрисдикції суду особи, позбавленої свободи за 

відсутності судового рішення, яке набрало законної сили. Викликає сумніви, 

пише О. Г. Яновська, що такі повноваження є в слідчого чи прокурора. Адже 

у випадку з’ясування таких обставин прокурор повинен самостійно стати на 

захист прав й інтересів незаконно позбавленої свободи особи. Однак норми 

статті 206 КПК України надають можливість затриманому або його 
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захисникові звернутися до слідчого судді із заявою про перевірку законності 

тримання особи під вартою та, за необхідності, про застосування до неї 

насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 

державної влади, державній установі [583, c. 15-16]. 

Відповідно до положень частини 3 статті 5 Конвенції, після того, як 

сплив певний проміжок часу, навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину 

не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, 

обвинуваченого, а тому слідчий суддя, суд у разі задоволення клопотання 

про обрання або продовження строку застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою має чітко зазначити в судовому рішенні про 

наявність іншої підстави або ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 

КПК України. Така позиція викладена в пункті 60 рішення ЄСПЛ від 

6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України» [390]. Суди повинні 

зважити на всі обставини, що свідчать за і проти наявності справжнього 

суспільного інтересу, який, з огляду на презумпцію невинуватості, 

виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи (пункт 35 

рішення ЄСПЛ у справі «Летел’є проти Франції» від 26 червня 

1991 року) [394]  

Відповідно до частин 2–7 статті 206 КПК України, якщо слідчий суддя 

отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, 

що в межах територіальної юрисдикції суду перебуває особа, позбавлена 

свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не 

звільнена з-під варти після внесення застави в порядку, установленому КПК 

України, він зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-

який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких перебуває 

особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав 

позбавлення свободи. 

Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо 

орган державної влади чи службова особа, під вартою яких перебуває ця 
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особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе 

наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. 

Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор або 

слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, 

слідчий суддя зобов’язаний забезпечити проведення в найстисліший строк 

розгляду цього клопотання. У § 33 рішення ЄСПЛ у справі «МакКей проти 

Сполученого Королівства» зазначено, що судовий контроль під час першого 

доставлення заарештованої особи повинен бути негайним, щоб забезпечити 

виявлення будь-якого жорстокого поводження, а також звести до мінімуму 

будь-яке необґрунтоване втручання у свободу особи [169]. Обмеження в часі, 

визначені цією вимогою, не передбачають вільного тлумачення з метою 

недопущення серйозного послаблення процесуальних гарантій особи та 

ризику порушення права, захищеного в цьому положенні. 

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий 

суддя зобов’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи 

службова особа, під вартою яких тримали цю особу, не доведе: наявність 

передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого 

судді, суду; неперевищення граничного строку тримання під вартою; 

відсутність зволікання в доставленні особи до суду. На цій обставині 

акцентовано в пункті 48 рішення ЄСПЛ «Чеботарі проти Молдови» від 

13 листопада 2007 року: за відсутності обґрунтованої підозри особа не може 

бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення 

її зізнатися в злочині, свідчити проти інших осіб або щоб отримати від неї 

факти чи інформацію, які можуть служити підставою для обґрунтованої 

підозри [437].  

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про 

застосування до неї насильства під час затримання або тримання в 

уповноваженому органі державної влади, державній установі (органі 

державної влади, державній установі, яким законом надано право 

здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов’язаний 
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зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву й забезпечити 

невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи; доручити 

відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, 

викладених у заяві особи; ужити необхідних заходів для забезпечення 

безпеки особи згідно із законодавством. Наявність заяви від затриманого є 

необов’язковою, оскільки слідчий суддя зобов’язаний організувати 

перевірку, якщо зовнішній вигляд затриманого, стан чи інші відомі слідчому 

судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог 

законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 

державної влади, державній установі. 

Слід акцентувати увагу на неоднаковому підході до питання щодо 

надання медичної допомоги затриманим особам у законодавстві держав 

ближнього зарубіжжя. У КПК Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, 

Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Киргизької 

Республіки містяться лише загальні положення, які фактично не визначають 

права затриманих або осіб, яких тримають під вартою, на медичну допомогу. 

Частково регламентовано принцип недопущення позбавлення медичної 

допомоги в КПК Російської Федерації, Республіки Вірменії і Туркменістану, 

що є свідченням фрагментарного згадування про право на медичну допомогу 

в кримінальному процесуальному законодавстві цих пострадянських 

держав [465, c. 155-156]. 

Наразі невирішеною є ситуація з відстоюванням права особи, яка була 

незаконно затримана, а потім звільнена тим самим органом чи 

уповноваженою службовою особою, які здійснювали її затримання. Тож 

застосувати статтю 206 КПК України в цьому разі неможливо, оскільки на 

момент звернення до суду така особа вже не перебуває під вартою, отже, не є 

учасником звернення та захисту відповідно до цієї статті Кодексу. Можемо 

констатувати, що відбувається порушення права на ефективний засіб 

юридичного захисту, гарантований статтею 13 Конвенції, а саме що кожен, 

чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на 



342 
 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо 

таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження. У рішенні ЄСПЛ у справі «Кац та інші проти України» від 

18 грудня 2008 року зазначено, що наявність засобів юридичного захисту має 

бути достатньо певною як на практиці, так і в теорії, оскільки без цього їм 

бракуватиме належної доступності й ефективності [393].  

Судовий контроль здійснюють не лише коли застосовують заходи 

забезпечення кримінального провадження, а й під час провадження СРД і 

НСРД, спрямованих на отримання (збирання) доказів у конкретному 

кримінальному провадженні. Без дозволу слідчого судді більшість таких дій 

просто не можуть бути реалізовані. Зокрема, за період із 2019 року до 

2020 року до судів надійшло 310 192 клопотань лише про проведення обшуку 

житла чи іншого володіння особи, 266 675 з яких (85,9 %) було 

задоволено [127].  

У частині 1 статті 223 КПК України зазначено, що СРД є діями, 

спрямованими на збирання доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. Ця норма передбачає, що 

проникнення до житла чи іншого володіння особи можливе лише на підставі 

ухвали слідчого судді. Зазначене стосується й таких СРД, як обшук, огляд, 

слідчий експеримент, що проводять у житлі чи іншому володінні особи. Усі 

ці дії тісно повʼязані з правом на недоторканність особистого і сімейного 

життя. Саме тому в статті 8 Конвенції комплексно задекларовано ці права: 

«Кожен має право на повагу до його особистого і сімейного життя, до житла і 

до таємниці кореспонденції» [171]. У своїх рішеннях ЄСПЛ неодноразово 

констатував, що за цією статтею Конвенції держава виконає свої 

зобовʼязання не лише якщо просто утримається від дій, які ці права 

порушують, а й за умови, що буде діяти за певних обставин у такий спосіб, 

щоб гарантувати їх забезпечення. Для прикладу, у рішенні за справою «Ейрі 

проти Ірландії» від 9 жовтня 1979 року ЄСПЛ ухвалив таке: «Хоча метою 

статті 8 є, в основному, захист окремої особи від свавільного втручання з 
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боку органів державної влади, ця стаття зобов’язує державу не лише 

утримуватися від такого втручання: на додаток до цієї загалом заборонної 

гарантії можуть існувати певні обов’язки, без виконання яких неможливо 

забезпечити на практиці приватне життя» [442]. Отже, здійснення судового 

контролю слідчим суддею під час проведення зазначеної СРД є 

обов’язковим. 

Компетенцію слідчого судді поширено також на випадки необхідності 

проведення під час досудового розслідування відповідних судових експертиз. 

Для прикладу, відповідно до частини 3 статті 242 КПК України, за ухвалою 

слідчого судді здійснюють примусове залучення особи для проведення 

медичної або психіатричної експертизи в разі відмови такої особи від її 

проведення, за ухвалою слідчого судді вирішують питання щодо залучення 

експерта за клопотанням сторони захисту в разі відмови слідчого, прокурора 

в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта (частина 3 

статті 243, стаття 244 КПК України). Для прикладу, наведеного 

О. В. Бауліним та В. М. Шевчуком, у кримінальному провадженні 

№ 12014160000000519, зареєстрованому в ЄРДР 24 травня 2014 року про 

злочин, передбачений частиною 2 статті 286 КК України, сторона захисту 

шляхом подання клопотань ініціювала проведення двох комплексних 

судових експертиз. Жодне із цих клопотань не було задоволене слідчим з 

мотивів наявності первинних висновків експерта, залученого стороною 

обвинувачення. На думку слідчого, ці висновки містили обґрунтовані 

відповіді на поставлені запитання, що мають значення для кримінального 

провадження, і відображали встановлений механізм розвитку дорожньо-

транспортної події, у яких надано оцінку діям обох водіїв і встановлено 

наявність порушень Правил дорожнього руху України з боку 

підозрюваного Б [20, c. 102]. 

Аналіз КПК України надає можливість визначити коло НСРД, що 

проводять на підставі ухвали слідчого судді під час досудового 

розслідування: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 
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володіння особи (частина 4 статті 267 КПК України); установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу (стаття 268 КПК України); 

спостереження за особою, річчю або місцем (стаття 269 КПК України); 

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(стаття 274 КПК України). Упровадження їх у вітчизняний кримінальний 

процес як дієвого механізму отримання та перевірки доказів поставило перед 

авторами КПК України закономірне питання щодо унормування системи 

гарантій, які забезпечать конфіденційність проведення відповідних слідчих 

дій, дадуть змогу надійно зберегти їх результати й захищатимуть права особи 

(осіб) від незаконного втручання у сферу приватного життя [436, c. 111]. 

Втручання в приватне спілкування здійснюють за ухвалою слідчого 

судді (частина 1 статті 258 КПК України). Різновидами такого втручання є 

НСРД: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка 

кореспонденції; 3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем [91, c. 244]. 

Виняток із цього переліку становить частина 2 статті 264 КПК України, у 

якій зазначено, що не потребує дозволу слідчого судді зняття інформації з 

електронних інформаційних систем або їх частин, доступ до яких не 

обмежено її власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з 

подоланням системи логічного захисту. Натомість, згідно з частиною 8 

статті 271 КПК України, за рішенням слідчого судді відбувається контроль за 

вчиненням злочину за умови, що його проведення пов’язане з обмеженням 

конституційних прав особи. 

Цікаво, що ні слідчий суддя, ні прокурор, які здійснюють контроль за 

проведенням НСРД у наданих їм межах, маючи відповідний допуск до 

державної таємниці, не мають доступу до цих таємних організаційних 

документів оперативних підрозділів, а отже, очевидними є якість і дієвість 

реального контролю під час проведення НСРД. Зміст судового контролю 

фактично полягає в перевірці відповідної інформації за клопотанням слідчого 

чи прокурора, а також перевірці наявності всіх необхідних умов і підстав 
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перед прийняттям рішення слідчим суддею. Тобто, зазначає Т. Павлюковець, 

це такий собі check-list, у разі виконання всіх вимог якого слідчий суддя 

може винести ухвалу про задоволення клопотання щодо надання дозволу на 

проведення НСРД чи інше рішення (для прикладу, ухвалу про продовження 

строку дії проведення НСРД, ухвалу про надання дозволу на використання 

результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні тощо) [284].  

Під час проведення НСРД, продовжує ця авторка, підлягають 

обмеженню конституційні права особи. Саме тому, вирішуючи питання про 

надання дозволу на проведення НСРД, слідчий суддя має переконатися, а 

слідчий та прокурор – довести, що жодним іншим способом, окрім як 

шляхом тимчасового обмеження цих прав особи, неможливо отримати 

відомості про злочин та особу, яка його вчинила. 

Із зазначеної норми закону вбачається, переконана Т. Павлюковець, що 

отримання доказів не є метою проведення НСРД. Докази, які планують 

отримати внаслідок проведення НСРД, повинні мати суттєве значення для 

з’ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. 

Обмеження прав особи на повагу до особистого і сімейного життя повинно 

мати для цього вагомі підстави, а докази, які планують отримати шляхом 

проведення НСРД, також повинні бути значущими, щоб їхньою «вагомістю» 

можна було виправдати порушення конституційних прав особи [284].  

Тому під час оскарження обмеження прав і свобод особи щодо 

проведення окремих НСРД чи після їх завершення в Україні постає питання 

щодо наявності й забезпечення інформацією особи, права якої було 

обмежено. Зокрема, пункт 7.1 розділу VII «Забезпечення права особи на 

інформацію щодо проведення стосовно неї негласних (слідчих) дій» 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої 

наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, СБУ, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року 
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№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, передбачає, що особа, конституційні права 

якої було тимчасово обмежено під час проведення НСРД, а також 

підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором 

або за його дорученням слідчим про таке обмеження (частина 1 статті 253 

КПК України). Крім цього, відповідне повідомлення про факт і результати 

НСРД має бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення 

таких дій, але не пізніше за звернення до суду з обвинувальним актом 

(пункт 7.1.3). Ця Інструкція деталізувала, що в повідомленні має бути 

зазначено вид НСРД, а також подальше використання отриманих матеріалів 

у кримінальному провадженні або їх знищення (пункт 7.1.2) [344]. У 

практичній площині за відсутності письмового повідомлення прокурора або 

за його дорученням слідчого про факт і результати НСРД необхідною є 

відповідна процедура оскарження не до прокурора, який повинен був 

повідомляти й цього не зробив чи не дав відповідного доручення, а до іншого 

суб’єкта, з огляду на європейський досвід. На підставі викладеного ми 

поділяємо позицію Г. А. Гончаренко, яка обґрунтовує доцільність 

удосконалення цієї Інструкції з метою забезпечення права особи на 

інформацію щодо проведення стосовно неї НСРД [89, c. 38-41]. 

Загалом питання судового контролю є гарантією дотримання всіх 

конституційних прав учасників кримінального провадження. Однак судовий 

контроль під час проведення НСРД не можна вважати таким, що цілком 

забезпечує дотримання гарантій осіб, чиї права обмежують. 

Вважаємо, що судовий контроль має поширюватися на будь-яку 

процесуальну діяльність і бездіяльність сторони обвинувачення. Важливе 

значення право на оскарження має на стадії досудового розслідування, 

оскільки саме вона, за слушним твердженням М. Є. Шумила, є найбільш 

вразливою для порушення прав людини і громадянина, у якій переплітаються 

і не збігаються інтереси особи, суспільства й держави [580, c. 375].  

Відповідно до частини 1 статті 24 КПК України, кожному гарантовано 

право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, 
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слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Це право сприяє сторонам, потерпілому, іншим учасникам кримінального 

провадження реалізовувати свої процесуальні права й інтереси [262, c. 35].  

Введення судового контролю, зауважує В. І. Чорнобук, розширення 

сфери його дії на досудове слідство є позитивними аспектами з погляду 

забезпечення саме особистих (приватних) інтересів певних учасників 

досудового розслідування [566, c. 127]. Як активна форма реалізації 

конституційного права людини і громадянина на судовий захист, зазначає 

О. Г. Шило, оскарження до суду дій та рішень органів, які здійснюють 

досудове провадження, є, на її думку, ефективним способом отримання 

невідкладного судового захисту в тих випадках, за яких зволікання із 

судовим розглядом допущених порушень може мати наслідки, що 

неможливо буде усунути на подальших стадіях кримінального 

процесу [573, c. 164]. 

Наявність передбаченої законодавством можливості подання скарги 

призводить до виникнення правовідносин між особою, яка має на це право і 

яка подала її, та між суб’єктом прийняття та вирішення скарги. Право особи 

подати скаргу кореспондується з обов’язком відповідної особи чи органу 

прийняти, перевірити й вирішити її в установленому порядку. Отже, скарга є 

законним способом захисту порушеного права й виникає лише на підставі 

наявних правовідносин у межах досудового розслідування [262, c. 36]. 

Цим правом активно користуються учасники кримінального 

провадження. Зокрема, за 2020 рік до судів надійшло 276 415 скарг на дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора й інших осіб під час досудового 

розслідування. Найбільша кількість скарг надійшла на бездіяльність 

слідчого, прокурора – 194 302 (70,29 %) і на рішення слідчого про закриття 

кримінального провадження – 47 866 (17,31 %). Питома вага інших 

оскаржуваних дій чи рішень слідчого, прокурора значно менша від 

зазначених [127]. Проте слідчий суддя в практичній діяльності часто 

відмовляє особам у прийомі розгляду скарг, унаслідок чого КСУ 
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неодноразово розглядав питання конституційності норм КПК України, якими 

керувалися слідчі судді в разі відмови в задоволенні скарги громадян [182]. 

Про виникнення проблем судової практики, які спричиняють неоднакове й у 

певних випадках неправильне застосування положень процесуального 

законодавства, неналежне вирішення питань, які вносять на розгляд слідчого 

судді, зауважував свого часу й ВССУ, що нині ліквідований [65]. 

Не завжди правильно в досліджуваному контексті суди вирішують 

питання щодо віднесення до предмета оскарження скарг на постанови про 

відмову в задоволенні клопотання про проведення СРД. Зокрема, це 

стосується ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду 

м. Харкова, який, посилаючись на узагальнення ВССУ «Про практику 

вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) 

діями», дійшов висновку про те, що скарга на постанову про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення СРД не є предметом оскарження 

відповідно до статті 303 КПК України. Водночас у зазначеному узагальненні 

ВССУ сформульовано висновок про те, що не можна розцінювати як 

бездіяльність, передбачену пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України, 

невчинення СРД, які ініціює заявник, оскільки, відповідно до статті 220 КПК 

України, має бути забезпечено лише розгляд відповідного клопотання, 

нездійснення якого і є предметом оскарження відповідно до зазначеного 

пункту. Якщо ж за результатами розгляду клопотання слідчий, прокурор 

приймають постанову про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

СРД, то така постанова, очевидно, є предметом оскарження відповідно до 

пункту 7 частини 1 статті 303 КПК України [65]. 

Крім цього, судовий контроль не виключає можливість запобігати 

порушенням. Адже в слідчого судді немає можливості притягати до 

відповідальності слідчого та прокурора, які допустили порушення. Вважаємо, 

що для того, щоб судовий контроль, так само як і процесуальне керівництво 

прокурора, насправді стали гарантією невтручання в особисте і сімейне 

життя осіб під час здійснення діяльності органів досудового розслідування, 
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недостатньо, щоб здійснення було належно регламентоване кримінальним 

процесуальним законодавством. На наш погляд, незалежність суду не 

означає його незалежність від закону. З огляду на зазначене, вважаємо за 

необхідне в законах України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про 

прокуратуру» конкретніше регламентувати відповідальність суддів і 

прокурорів за обґрунтованість та законність прийнятих ними рішень, а також 

забезпечення ефективного контролю за діяльністю органів досудового  

розслідування під час застосування процесуальних заходів, що обмежують 

права громадян, і це дозволить посилити гарантії невтручання в особисте і 

сімейне життя. Вважаємо, що надійність такого захисту під час провадження 

досудового розслідування безпосередньо залежить від наявності високих 

моральних рис судді, слідчого судді, прокурора, слідчого, від правильного 

розуміння ними свого професійного обовʼязку. Тож законодавець має 

враховувати ці обставини під час відбору кандидатів на посаду суддів, 

прокурорів, слідчих. 

Водночас частина 2 статті 303 КПК України передбачає, що скарги на 

інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядають під 

час досудового розслідування, вони можуть стати предметом розгляду під 

час підготовчого провадження в суді згідно зі статтями 314–316 КПК 

України. З позиції аналізу права на невтручання в особисте і сімейне життя 

такий підхід законодавця, на наш погляд, не є цілком обґрунтованим. 

Зокрема, у КПК України не передбачено оскарження рішень слідчого судді 

щодо надання дозволу на проведення СРД і НСРД, а також дій слідчого під 

час їх проведення. Однак деякі з них спричиняють суттєве втручання в 

особисте і сімейне життя учасників кримінального провадження, а іноді й 

осіб, які ще не мають визначеного процесуального статусу. Для прикладу, під 

час проведення обшуку може бути завдано шкоди майну, що належить 

особам, які проживають у житлі, проте ці особи не були присутні під час 

обшуку, або зникли цінні речі чи були знайдені речі особистого характеру 

тощо [440]. У частині 8 статті 236 КПК України зазначено, що особи, у 
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присутності яких здійснюють обшук, під час проведення цієї СРД мають 

право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Однак 

особи, не присутні під час його проведення, фізично не можуть робити такі 

заяви. Зазначимо, що рішення слідчого судді можуть бути оскаржені 

учасниками кримінального провадження в тій частині, у якій процесуальні 

дії, що проводять, і прийняті процесуальні рішення зачіпають їх інтереси. 

Учасники судового розгляду скарги, стверджує О. Г. Шило, повинні 

мати доступ до матеріалів, які надають до суду, безпосередньо брати участь у 

їх дослідженні, надавати пояснення суду, користуватися правовою 

допомогою незалежно від процесуального статусу в основному провадженні 

з розслідування злочину [573, c. 171].  

На нашу думку, слідчий суддя під час розгляду скарги повинен 

встановити наявність порушеного права на невтручання в особисте і сімейне 

життя особи, можливість його відновлення, законність та обґрунтованість 

прийнятого рішення (додаток Ж). Вважаємо, що з метою захисту особистих 

інтересів суд може прийняти рішення про розгляд скарги в закритому 

судовому засіданні у випадках, передбачених частинами 2–3 статті 27 КПК 

України (для прикладу, необхідно запобігти розголошенню відомостей про 

особисте і сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи). 

Докладніше це питання буде розглянуто в наступному підрозділі. 

Підлягає уточненню твердження О. В. Кондратьєва про те, що аналіз 

чинного кримінального процесуального законодавства й судової практики 

щодо розгляду скарг дає підстави дійти однозначного висновку щодо 

слухання судами таких скарг переважно у відкритому судовому 

засіданні [173, c. 19]. 

Обґрунтованою видається позиція В. В. Назарова та Р. І. Тракало 

стосовно того, що законодавець намагався відпрацювати такий порядок 

оскарження до суду дій, бездіяльності й рішень органів, наділених владними 

повноваженнями, який би максимально забезпечував захист прав людини на 

досудовому розслідуванні. Проте в цьому напрямі ще чимало прогалин, які 
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необхідно ретельно опрацювати щодо практичних аспектів захисту права на 

повагу до приватного життя [262, c. 41].  

Тому закономірно, що в практичній діяльності в Україні матеріальне 

відшкодування та компенсація завданої шкоди реабілітованим особам 

реалізовані для незначної кількості незаконно притягнутих до кримінальної 

відповідальності громадян. Для прикладу, дані судової статистики 

засвідчують, що протягом 2013 року до суду першої інстанції надійшло 

всього 523 заяви про відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового 

розслідування, прокуратури або суду, з яких позитивне рішення про 

задоволення прийнято лише в 117 справах. Водночас 2014 року до суду 

надійшло 396 заяв цієї категорії, з яких задоволено 148; 2015 року до судів 

надійшло 405 заяв про відшкодування шкоди, з яких задоволено лише 157, а 

2016-го – 456 таких заяв, з яких у 157 було прийнято рішення про 

задоволення позовних вимог; 2017 року надійшло ще більше таких заяв – 

607, з яких лише 207 задоволено; 2018-го – 734, з них 224 задоволені, а 2019-

го – 809, з яких 185 задоволено [127] (додаток И). 

Слід зазначити, що реальна кількість осіб, які постраждали від 

протиправних дій правоохоронних органів, значно більша. Проте не всі з них 

знають про наявність прав на матеріальне та моральне відшкодування за 

шкоду, спричинену незаконними діями органів досудового розслідування чи 

судів (додаток Ж). 

Судовий контроль за дотриманням права на невтручання в особисте і 

сімейне життя в кримінальному провадженні є актуальною проблематикою і 

за кордоном. Попри різноманітність судових систем, поширеною є світова 

практика створення спеціальних судів або судових посад, які мають 

повноваження щодо судового контролю. У кримінальному провадженні 

західних країн, зазначає В. В. Назаров, дотримуються філософії, що 

ґрунтується на загальних і неподільних цінностях: людській гідності 

(заборона тортур, нелюдяного або такого, що принижує гідність, 
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поводження); свободі (право на свободу й особисту недоторканність, право 

на повагу до приватного життя, житла і комунікацій тощо); правосудді 

(право на ефективний правовий захист і на доступ до неупередженого суду, 

право обвинуваченого на презумпцію невинуватості й дотримання прав на 

захист) [260, c. 271].  

Зокрема, в англо-американській правовій системі Британська модель 

судового правозастосування в кримінальних справах вирізняється тим, що 

дієвим є судовий контроль на всіх етапах розслідування, причому без 

прокурорського нагляду. Поліція може вчиняти лише ті процесуальні дії, які 

не обмежують конституційні права та свободи громадян. Для застосування 

будь-яких процесуальних заходів (окрім короткострокового затримання) 

необхідно звертатися до суду [212, c. 171]. В Англії та Уельсі є Королівська 

прокуратура (CPS) – незалежний державний орган, відповідальний за судове 

переслідування осіб, яким поліція пред’явила обвинувачення та вирішує 

питання, чи достатніми є докази для звернення до суду [620]. 

Велика Британія і Нідерланди є винятками з виключно судової моделі 

санкціонування під час обмеження прав і свобод людини, які наявні під час 

проведення процесуально регламентованих дій у межах розслідування 

злочинів, у яких аналогічні санкції надають виключно спеціальні органи 

виконавчої влади. У Великій Британії судовий контроль здійснюють не на 

стадії отримання дозволів/санкцій на втручання в приватне спілкування 

особи, а створено спеціальний судовий орган – Трибунал слідчих 

повноважень (Investigatory Powers Tribunal, IPT) для розгляду скарг про будь-

які претензії, пов’язані з обмеженням прав і свобод особи з боку слідчих, 

правоохоронних органів чи служби безпеки. Британці визначають як 

переваги IPT в тому, що вони можуть розглядати скарги, позови чи інші 

претензії на фактичні та ймовірні (для прикладу, особа повідомляє, що за нею 

ведуть спостереження) обмеження прав і свобод людини, навіть якщо їх 

продовжують проводити в законний спосіб, або з порушеннями, або 

незаконно (є право надавати відповідні розпорядження для правоохоронних 
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органів). Недоліки, зазначає Г. А. Гончаренко, полягають у тому, що особу, 

яка скаржиться до IPT, можуть не викликати на слухання, тобто немає 

автоматичного права бути присутнім під час розгляду, а причини такого 

рішення не пояснюють (нормативно не закріплена вимога IPT повідомляти 

причини невиклику) [89, c. 40].  

Одна з особливостей кримінального переслідування в сучасній Англії – 

наявність декількох суб’єктів розслідування, які під час такої діяльності 

власними діями керують самостійно. Тому щодо розслідування злочинів у 

цій країні слід дійти висновку, що інститут процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням наявний не тільки в того органу розслідування, у 

провадженні якого знаходиться справа, а й у компетенції місцевих 

помічників директора Дирекції публічних обвинувачень, які можуть надавати 

вказівки (рекомендації, поради) решті суб’єктам провадження досудового 

розслідування, здійснювати розслідування, керівництво, контроль і навіть 

вправі приймати до свого провадження ті кримінальні справи, що вже 

порушені та їх розслідує поліція [309, c. 508-512]. 

У США судовий контроль у кримінальному процесі належить до 

загальної системи судового нагляду. Основними заходами забезпечення 

кримінального провадження та слідчими діями, що застосовують за 

рішенням суду, вважають арешт й обшук, які проводять на підставі 

спеціального судового дозволу – ордера, від яких, згідно з англосаксонською 

процесуальною традицією, безпосередньо залежить успішне завершення 

кримінального переслідування. Основою досудової стадії в кримінальному 

процесі є збирання доказів, що засвідчують факт учинення злочину, а 

завдання підозрюваного чи його захисника полягає в збиранні доказів, що 

доведуть протилежне. Поліцейські передають зібрані докази в Атторнейську 

службу. Атторнеї є не лише обвинувачами в кримінальному провадженні, а й 

урядовими юрисконсультами. Вони перевіряють законність дій поліції, цим 

самим забезпечуючи прийнятність зібраних доказів у суді [299, c. 120-121]. У 

кримінальному процесі цієї країни важливе значення має Конституція США, 
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яка забезпечує права громадян, обвинувачених у вчиненні злочину. Ширше 

такі права гарантовані Біллем про права. Для прикладу, четвертий додаток 

захищає американських громадян від необґрунтованого обшуку та 

затримання, тобто право на недоторканність особи, житла, документів і 

майна від необґрунтованих обшуків й арештів. Жодний ордер на обшук і 

затримання не видають без наявності достатніх на це підстав, підтверджених 

присягою або урочистою заявою. Крім того, ордер має містити докладний 

опис місця обшуку, осіб або предметів, що підлягають арешту. Правові 

умови проведення обшуку визначені поправкою IV до Конституції США, у 

якій передбачено право громадян на охорону особи, житла, документів і 

власності від необґрунтованих обшуків або арештів. Зазначене право має 

охороняти особу та власність громадянина, її приватне життя від 

необґрунтованих обшуків і вилучень, а видача ордерів дозволяє судовій владі 

контролювати примусову діяльність поліції. Видаючи ордер, суддя має 

враховувати значущість приватних інтересів, які будуть обмежені під час 

проведення обшуку, достовірність фактів, що дають поліцейському «розумну 

підставу» для проведення обшуку, висновки, яких дійшов поліцейський на 

підставі аналізу фактів, доказову цінність цих висновків. Отже, ордер на 

обшук формально підтверджує та санкціонує необхідність обмеження 

державою сфери приватного життя громадян з метою розслідування злочину. 

Суттєвим обмеженням конституційних прав громадян на недоторканність 

приватного життя є прослуховування телефонних розмов. Зокрема, у США, 

порівняно з будь-якими іншими країнами світу, докладено чимало зусиль для 

обмеження приватного життя і розширення можливостей поліції та 

спеціальних служб підслуховувати особисте спілкування [478, c. 89].  

Натомість у Франції як представниці романо-германської правової 

системи, поряд зі слідчим суддею, який провадить попереднє слідство та 

здійснює судовий контроль за розслідуванням, що проводить поліція, у 

кримінальному процесі судовий контроль здійснюють також слідча камера та 

слідча палата. Крім цього, введено посаду судді по свободах та ув’язненню, 
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до якого перейшла частина повноважень слідчого судді та який став ще 

одним судовим органом, що забезпечує законність попереднього слідства. 

Така структура уповноважених органів забезпечила чітку систему судового 

контролю, зокрема й за дотриманням права на повагу до приватного 

життя [478, c. 87].  

За КПК Франції слідчі камери мають такі процесуальні повноваження: 

1) розгляд під час слідства скарг на постанови слідчого судді, що підлягають 

оскарженню; 2) розгляд питання про визнання недійсними слідчих актів та їх 

вилучення з кримінальної справи; 3) у відповідних випадках самостійне 

проведення слідчих дій, збирання доказів і навіть вилучення в слідчого судді 

справи для закінчення слідства першої інстанції; 4) дисциплінарний нагляд за 

деякими посадовими особами, серед яких – офіцери судової поліції, 

вирішення питань екстрадиції, реабілітації тощо. Крім слідчої камери, 

судовий контроль за слідством здійснює слідча палата. Вона має право 

здійснювати контроль за слідством як на підставі скарг, що надходять, так і 

за власною ініціативою. Істотних відмінностей між провадженням за 

апеляційними скаргами учасників процесу в слідчій камері та слідчій палаті 

немає [430, c. 35-38].  

Судовий контроль за досудовим розслідуванням загалом і за 

дотриманням права на повагу до особистого і сімейного життя зокрема 

полягає, за КПК ФРН, в отриманні судового рішення для проведення виїмки, 

виїмки поштової кореспонденції (§ 99–100), обшуку (§ 102), поміщення 

обвинуваченого для спостереження в психіатричну лікарню, освідування 

обвинуваченого, інших осіб, взяття зразків крові, створення на вулицях 

контрольних пунктів, вилучення або арешту майна, арешту особи (§ 112–

126), а також установлення контролю за телефонними переговорами (§ 111) і 

перевірки арешту (§ 105). У § 100а., § 100g., § 100h., § 100і тощо КПК ФРН 

чітко врегульовано підстави й порядок контролю за засобами 

телекомунікації, а також отримання слідством (за дозволом судді) від 

органів, що надають телекомунікаційні послуги, інформації про 
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телекомунікаційні з’єднання (коди доступу, номери карток, коди місця 

перебування, а також телефонні номери чи сигнали розпізнання апаратів, з 

яких чи на які здійснюють дзвінки, або кінцевого пристрою; початок і 

завершення з’єднання з визначенням дати й часу; вид телекомунікаційної 

послуги, використаної клієнтом; місця стаціонарних з’єднань, їх початок і 

завершення із зазначенням дати й часу; місцезнаходження активованого 

мобільного телефонного апарату тощо). Крім цього, установлено порядок 

надання такої інформації та про подальші телекомунікаційні з’єднання. 

Відповідно до § 99 КПК ФРН, дозволено виїмку листів і поштових 

відправлень, а також телеграм на телеграфі, адресованих обвинуваченому чи 

які містять відомості про обвинуваченого або їх зміст має значення для 

справи. Право на виїмку належить лише судді, а за невідкладних дій – 

прокуратурі (§ 100 КПК ФРН). Проведена прокуратурою виїмка не має 

законної сили, якщо протягом трьох днів не отримано підтвердження судді. 

Згідно із цим Кодексом, у певних випадках, передбачених законом, за 

рішенням суду підлягає обмеженню конституційне право особи на 

недоторканність житла. Для прикладу, відповідно до § 102 КПК ФРН, в осіб, 

яких підозрюють у вчиненні кримінально караного діяння, або в 

співучасника, пособника, або в особи, яка перераховує злочинця, може бути 

проведено обшук житла або інших приміщень [259, c. 316-317]. Під час 

проведення перевірки щодо провадження примусових дій суддя має певні 

обмеження, а саме він має перевірити лише законність і допустимість цього 

заходу примусу. Питання необхідності, пропорційності або доцільності не 

належать до його компетенції, оскільки це компетенція прокуратури. 

Згідно з пунктом 10 частини 2 статті 26 Кримінального процесуального 

закону Латвійської Республіки, у цій державі є посада слідчого судді. У 

статті 40 цього Закону передбачено, що слідчим суддею є суддя, якому 

голова районного (міського) суду на певний строк доручив контролювати 

дотримання прав людини в кримінальному процесі, а статті 41 – права й 

обов’язки слідчого судді на дачу дозволу щодо застосування заходів 
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примусу; у пункті 8 частини 1 статті 41 – приєднання до кримінальної справи 

за клопотанням захисту не залучених матеріалів, пункті 4 частини 1 

статті 41 – проведення спеціальних слідчих дій: контролю легальної 

кореспонденції, контролю засобів зв’язку, контролю електронних даних, 

контролю даних, що транслюються, аудіоконтролю місця або особи, 

відеоконтролю місця, спостереження і стеження за особою, спостереження за 

об’єктом, спеціального слідчого експерименту, отримання зразків для 

порівняльного дослідження, контролю злочинної діяльності (частина 1 

статті 215) [484, c. 188].  

Інший судовий контроль передбачено в КПК Республіки Білорусі, у 

якому збережено прокурорський нагляд за розслідуванням кримінальних 

справ. Судовий контроль полягає лише в розгляді скарг на дії та рішення 

органу кримінального переслідування (статті 33, 144 КПК Республіки 

Білорусі), тобто суд практично не залучають у кримінальне провадження на 

стадії досудового розслідування та не наділяють виключними 

повноваженнями на прийняття рішень, пов’язаних із судовим контролем 

стосовно дотримання права на повагу до особистого і сімейного життя. 

Відповідно до пункту 14 частини 5 статті 34 КПК Республіки Білорусі, 

прокурор уповноважений: санкціонувати застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, домашнього арешту, застави; проведення 

обшуку, огляду житла чи іншого законного володіння; накладення арешту на 

майно, що знаходиться в житлі чи іншому законному володінні, на поштово-

телеграфні й інші відправлення та їх виїмку, виїмку документів, що містять 

державну таємницю або іншу охоронювану законом таємницю; 

прослуховування та запис переговорів, що ведуть технічними каналами 

зв’язку, інших переговорів; ексгумацію; поміщення підозрюваного або 

обвинуваченого, яких не утримують під вартою, у психіатричний стаціонар; 

відсторонення підозрюваного або обвинуваченого від посади [491].  

Отже, здійснивши аналіз форм судового контролю за дотриманням 

права на повагу до особистого і сімейного життя, бачимо, що в деяких 
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країнах є спеціально створені органи для виконання функції судового 

контролю (Франція);у більшості країн прийняття рішення щодо слідчих дій, 

які обмежують права осіб приймає суд (Англія, ФРН, США, Франція тощо); у 

деяких країнах суд практично не бере участі на стадії досудового 

розслідування (Республіка Білорусь). 

На наш погляд, немає і не може бути ідеального законодавства, проте 

важливим є пошук шляхів удосконалення наявного. В Україні захист прав та 

свобод людини є безпосереднім обов’язком Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (Омбудсмена), який має повноваження загального, 

всеохоплюючого характеру. Водночас з одного боку, відповідно до частини 1 

статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до 

інформації здійснює, зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини. З іншого боку, в українських реаліях складно ефективно 

виконувати свої функції. У переважній більшості випадків не йдеться не те 

що про захист, а й навіть принаймні про якусь реакцію на порушення з боку 

працівників правоохоронних органів, які дозволяють собі ігнорувати законні 

вимоги Омбудсмена, а механізм впливу на таких працівників у цьому разі 

відсутній. З огляду на зазначене, можливо необхідним є використання 

іноземного досвіду для захисту тих, чиї права й інтереси було порушено. Без 

вивчення іноземного законодавства неможливий розвиток будь-якої 

національної правової системи. 

Наприклад, не виключено, що в Україні потрібно за аналогією з 

англійським законодавством створити орган на кшталт Дирекції публічних 

переслідувань, функцією якого буде нагляд за законністю досудового 

розслідування, дотриманням прав людини, можливість надавати вказівки, 

рекомендації органам, що здійснюють розслідування. Це був би 

неупереджений орган, процесуальний інструмент виправлення слідчих і 

прокурорських помилок на цьому етапі кримінального провадження. Тобто 

він став би неупередженим посередником між стороною обвинувачення та 
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судом, оскільки механізм прийняття рішення суддею в порядку судового 

контролю формується на підставі суддівського пізнання, зумовленого 

специфікою стадії досудового розслідування, і внутрішнього переконання 

судді. Ця специфіка полягає в необхідності прийняття рішень здебільшого в 

умовах дефіциту часу, обмеженості інформації та на підставі фактичних 

даних, отриманих не особисто суддею, а сторонами кримінального 

провадження. Тому під час перевірки наданих доказів визначають їх 

допустимість та достатність, і їх законність залежить від правильного 

оцінювання суддею наданих йому доказів. Водночас моніторинг за 

дотриманням прав особи під час проведення СРД з боку суду неможливий. 

Також слідчий суддя, даючи дозвіл на проведення процесуальних дій, не 

керує слідчим. Вирішивши конкретне питання про достатність фактичних 

підстав для проведення певної процесуальної дії, що втручається в 

конституційно захищені зони особистого і сімейного життя, слідчий суддя не 

стежить за подальшим перебігом досудового розслідування, не керує ним і не 

вимагає в слідчого звіту. Процесуальне керівництво прокуратури підміняє 

судовий контроль законності й обґрунтованості дій органів досудового 

розслідування в таких питаннях, як втручання в особисте і сімейне життя 

громадян. Тобто звужуються функції судової влади – і її місце посідає 

прокуратура як одне з відомств виконавчої влади. Це небезпечно у звʼязку з 

тим, що, здійснюючи процесуальне керівництво досудового розслідування, 

прокуратура водночас є стороною, що підтримує державне обвинувачення в 

судовому засіданні. Це надає очевидну обвинувальну спрямованість системі 

кримінальної юстиції загалом і вихолощує навіть ті гарантії прав осіб, які 

безпосередньо передбачені в КПК України. Тому, на наше переконання, 

судовий контроль має низку недоліків. 

Утім для дієвого гарантування дотримання прав людини необхідно 

прийняти Закон України «Про захист презумпції невинуватості» й частину 

повноважень слідчого судді, пов’язаних з обмеженням прав і свобод людини, 

передати новоствореному органу, яким може бути Дирекція публічних 
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переслідувань як самостійний і незалежний суб’єкт кримінального процесу, 

повноваження якого матимуть юрисдикційне, а не слідче спрямування. 

Отже, дозвіл на обмеження конституційних прав і свобод видають за 

клопотанням органів досудового розслідування, погодженим із прокурором, 

який здійснює процесуальне керівництво. Натомість новостворений орган 

перевіряє законність дій органів досудового розслідування, забезпечуючи 

прийнятність зібраних доказів надалі в суді, приймає рішення в межах 

кримінального провадження, яке може бути оскаржене до слідчого судді. 

Суб’єктами оскарження таких рішень є прокурор, підозрюваний, захисник та 

інші учасники кримінального провадження (зокрема, свідок, експерт), якщо 

рішення обмежує їхні права й законні інтереси. Перегляд таких рішень 

повинен мати спрощений порядок. 

Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що права людини – це найвища 

людська цінність, а їх повага й дотримання є обов’язком держави. Суд 

повинен здійснювати захист прав учасників кримінального провадження 

шляхом їхнього відновлення в разі порушення та підвищення рівня якості 

роботи правоохоронних органів у кримінальних провадженнях. У рішенні 

«Щокін проти України» від 14 жовтня 2010 року ЄСПЛ визначив концепцію 

якості закону й вимогу, щоб він був доступним для зацікавлених осіб, чітким 

і передбачуваним у своєму застосуванні. Відсутність у національному 

законодавстві необхідної чіткості й точності порушує цю вимогу. У разі коли 

національне законодавство припустило неоднозначне або множинне 

тлумачення прав й обов’язків осіб, національні органи зобов’язані 

застосувати найсприятливіший для осіб підхід так, щоб вирішення колізій 

завжди тлумачили на користь особи [400]. Не є винятком і діяльність сторін 

кримінального провадження та суду щодо гарантування дотримання права на 

особисте і сімейне життя громадян під час досудового розслідування та 

судового розгляду матеріалів кримінального провадження. 

Отже, судовий контроль як запорука дотримання права на невтручання 

в особисте і сімейне життя під час досудового розслідування гарантований 
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світовою спільнотою, але навіть у законодавстві провідних європейських 

держав наявні прогалини щодо судового захисту цього права. З огляду на 

зазначене, і з врахуванням інших стадій кримінального провадження, 

судовий контроль – це кримінальна процесуальна діяльність, спрямована на 

забезпечення дотримання конституційних прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, недопущення їхнього порушення, а у 

випадку необґрунтовано обмеження –  на їх відновлення [77, c. 78].  

Отож, основним призначенням слідчого судді в Україні є здійснення 

судового захисту цього права й законних інтересів осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, забезпечення законності провадження на 

досудовому розслідуванні. Проте орієнтиром для прийняття законних та 

обґрунтованих процесуальних рішень є рішення ЄСПЛ і положення низки 

Конвенцій щодо різних аспектів гарантування права на особисте і сімейне 

життя громадян, що найбільше обмежене саме на досудовому розслідуванні 

під час збирання, перевірки й оцінки доказів. 

 

 

4.2. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя судом першої 

інстанції 

 

Обмеження прав і свобод особи під час кримінального провадження 

відбувається на двох рівнях – досудовому та судовому. Про особливості цієї 

діяльності на досудовому розслідуванні йшлося в попередньому розділі. 

Натомість правосуддя в Україні, відповідно до статті 124 Конституції 

України, здійснюють виключно суди [183]. Зазначене положення закріплено і 

в КПК України, зокрема, у статті 30 цього Кодексу наголошено, що в 

кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом. 

Правосуддя в правовій державі вирізняється тим, що охорона прав 

особи в процесі встановлення істини – самостійна й надзвичайно важлива 

його мета. Гарантії прав особи в кримінальному процесі знаходяться нарівні 
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з гарантіями правосуддя, вони надають реальну можливість здійснювати 

суб’єктивні права (захищати особисті та майнові інтереси, недоторканність 

житла, майна тощо) і реагувати на порушення цих прав, охороняти законні 

інтереси [480, c. 86]. Правосуддя спрямоване на гарантування реалізації прав 

особи, реагування на порушення цих прав, можливість захищати особисті й 

майнові інтереси. Отже, щоб особа могла реалізувати свої права, їй необхідні 

певні умови, тобто гарантії дотримання її прав і законних інтересів. 

Зі змісту пункту 24 частини 1 статті 3 КПК України вбачається, що 

судовий розгляд є складовою кримінального провадження в суді першої 

інстанції. Саме на цій стадії кримінального провадження суд здійснює свою 

безпосередню функцію, оскільки за участю сторін він вирішує питання вини 

або невинуватості обвинуваченого (підсудного) та інші важливі питання, 

передбачені частинами 1–3 статті 368 зазначеного Кодексу. Особливість 

стадії судового розгляду полягає в тому, що, по-перше, вона є визначальною 

серед решти стадій кримінального провадження. По-друге, це єдиний спосіб 

здійснення правосуддя; по-третє, саме на цій стадії переважно реалізують 

засади кримінального провадження [219, c. 196].  

Про це зазначено й у постанові Пленуму Верховного Суду України 

«Про додержання судами України процесуального законодавства, яке 

регламентує судовий розгляд кримінальних справ» від 27 грудня 1985 року 

№ 11, де увагу судів спрямовано «…на необхідність неухильного дотримання 

кримінально-процесуального законодавства під час розгляду справ, 

установлених законом процесуальних гарантій всіх учасників судового 

розгляду, маючи на увазі, що лише при дотриманні цих умов можна 

забезпечити всебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи, 

виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, прийняття 

законних і обґрунтованих рішень» [339].  

Тож під час судового розгляду мають в обов’язковому порядку бути 

забезпечені гарантії прав учасників кримінального провадження. Якщо 

йдеться про таку вразливу й делікатну сферу відносин, як особисте і сімейне 
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життя цих осіб, його законодавчу охорону й пов’язаних із ним прав, то 

зазначене передбачає попередження будь-якого можливого порушення, 

контроль за їх дотриманням і готовність реагувати на можливе порушення, а 

зрештою – підтримання стану безперешкодного здійснення цих прав.  

Переважно втручання в особисте і сімейне життя можливе на стадії 

досудового розслідування, однак не слід його виключати і під час судового 

розгляду. Для прикладу, О. В. Крилова переконана, що приватна інформація, 

яка міститься в медичних довідках, висновках судово-медичних і 

психіатричних експертиз тощо, є доступною, оскільки ці документи 

залишаються в матеріалах кримінального провадження навіть після 

закінчення розгляду справи. На її думку, це засвідчує недостатню увагу 

законодавця до забезпечення конфіденційності даних, які містяться в цих 

документах [192, c. 106]. 

Однією з найактуальніших і найскладніших проблем забезпечення 

охорони таємниці особистого і сімейного життя громадян під час розгляду 

матеріалів кримінального провадження судом першої інстанції є її поєднання 

з вимогою гласності та відкритості судового провадження. 

Свого часу Є. В. Васьковський зазначав, що стосовно осіб, які мають 

право ознайомлюватися з процесуальною діяльністю суду, розрізняють 

гласність для сторін, якщо це право належить лише сторонам (гласність у 

вузькому значенні), і гласність загальну, яка поширюється на всіх охочих, і 

публічність [42, c. 122]. На думку В. В. Комарова, гласність судочинства має 

три аспекти: обов’язок суду забезпечити гласність судочинства, право сторін 

на гласний розгляд справи; право охочих (публіки) бути присутніми у 

відкритих судових засіданнях, розповсюджувати й отримувати інформацію 

про діяльність суду [366, c. 61]. Отже, гласність полягає в невідʼємному праві 

громадянина на отримання з будь-якого питання суспільного життя повної і 

достовірної інформації (за винятком випадків, повʼязаних із різними видами 

таємниць), у праві на відкрите й вільне обговорення будь-якого суспільно 

значущого питання. Гласність є суттєвою перешкодою на шляху порушення 
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закону під час розслідування кримінальних правопорушень і судового 

розгляду кримінальних справ, фальсифікації доказів, порушення прав 

учасників кримінального процесу. 

Гласність у кримінальному процесі передбачає, що провадження в 

судах усіх інстанцій здійснюють відкрито, крім передбачених 

законодавством випадків. Кожна людина має право на те, аби її справа була 

розглянута гласно й відкрито з дотриманням усіх вимог справедливості 

незалежним і неупередженим судом. Ця засада закріплена в статті 10 

Загальної декларації, частині 1 статті 6 Конвенції, пункті 6 частини 2 

статті 129 Конституції України, пункті 20 частини 1 статті 7 та статті 27 КПК 

України й статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Відкритий характер судочинства сприяє досягненню завдань, визначених у 

частині 1 статті 6 Конвенції, а саме справедливості судового розгляду. 

У низці випадків під час судового розгляду в залі судового засідання, 

крім власне учасників провадження, може бути присутній будь-хто – від 

громадян, що не мають до нього жодного відношення, до представників 

засобів масової інформації. Право на перебування цих осіб у залі судового 

засідання передбачено також частиною 1 статті 328 КПК України, відповідно 

до якої кількість присутніх у залі судового засідання може бути обмежена 

головуючим лише в разі недостатності місць у залі судового засідання. 

Така відкритість має на меті насамперед залучити широкий загал для 

забезпечення справедливого судового розгляду, демонстрації прозорості 

правосуддя, посилення довіри до судової гілки влади. Водночас постає 

проблема зіставлення публічного та приватного інтересу, адже не в усіх 

випадках гласний та відкритий судовий розгляд сприяє захисту й охороні 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, і 

навіть навпаки. З цією метою в статті 27 КПК України, яка закріплює цю 

засаду, окреслено вичерпне коло підстав, за наявності хоча б однієї з яких 

гласність і відкритість судового розгляду можуть бути обмеженими. Аналіз 
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цієї статті дає підстави виокремити такі гарантії невтручання в особисте і 

сімейне життя на стадії судового розгляду: 

1) здійснення кримінального провадження в закритому судовому 

засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини 

за рішенням слідчого судді, суду, якщо обвинуваченим є неповнолітній; 

розгляду справи про кримінальне правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи; необхідності запобігти розголошенню 

відомостей про особисте і сімейне життя чи обставин, які принижують 

гідність особи; якщо здійснення провадження у відкритому судовому 

засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється 

законом; необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні; 

2) особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, 

телеграфних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому 

судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх 

дослідження в закритому судовому засіданні; 

3) проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, 

транслювання судового засідання по радіо й телебаченню, а також 

проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури 

допускаються на підставі ухвали суду, що приймають з урахуванням думки 

сторін і можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду; 

4) право суду під час проголошення прилюдно судового рішення з 

пропуском інформації, для дослідження якої було проведено закрите судове 

засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає 

подальшому захисту від розголошення (стаття 27 КПК України). 

На наш погляд, було б логічно поширити сферу дії цієї процесуальної 

норми на зміст щоденників, записних книжок й іншу особисту документацію. 

Відповідно до частини 6 статті 224 КПК України, допитувана особа має право 

використовувати під час допиту власні документи й нотатки, якщо її 

показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які 
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складно зберегти в пам’яті. Аналогічними є норми частини 4 статті 351 КПК 

України стосовно допиту обвинуваченого, частини 13 статті 352 – стосовно 

допиту свідка, частиною 2 статті 353 – стосовно допиту потерпілого, 

частиною 6 статті 356 цього Кодексу – стосовно допиту експерта в суді. У 

таких паперах може міститися не менше інформації про особисте і сімейне 

життя їхніх власників, ніж у згаданих законодавцем листуванні та поштово-

телеграфних повідомленнях. Тож нагальною є потреба внести відповідні 

доповнення до КПК України, зміст яких буде обґрунтовано пізніше. 

У такий спосіб, коли засада гласності й відкритості судового 

провадження є обмеженою, також реалізовують завдання кримінального 

провадження, але щодо окремої категорії справ, у яких інтереси учасників 

провадження переважають над правом громадськості бути присутніми під 

час розгляду справи. У своєму дослідженні В. П. Гончар дійшов висновку, 

що критерієм легітимності обмеження гласності судового процесу є його 

спрямованість на захист державних, суспільних чи індивідуальних інтересів, 

а забезпечення охоронюваної законом таємниці є засобом досягнення цієї 

мети [88, c. 74]. 

У контексті предмета нашого дослідження певний інтерес становить 

підстава про можливість здійснення кримінального провадження в закритому 

судовому засіданні, передбачена пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України, 

коли виникає реальна можливість розголошення таємниці, охоронюваної 

законом. У радянській правовій науці безумовною підставою до розгляду 

кримінальної справи в закритому судовому розгляді вважали лише відомості, 

що становлять державну таємницю. Її наявність вважали абсолютно 

обов’язковою умовою обмеження відкритості правосуддя. Відомості, що 

становлять державну таємницю, на відміну від інших таємниць, не 

підлягають оголошенню в будь-якому судовому засіданні або рішенні. У всіх 

інших випадках питання про розгляд справи в закритому засіданні вирішував 

суд за власною ініціативою або за клопотанням учасників 

процесу [115, c. 145-146]. 
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Учені пропонують і ширше тлумачення цих підстав, згідно з яким 

виняток пов’язують не лише з державною таємницею, а й з іншими 

відомостями, розголошення яких передбачає кримінальну 

відповідальність [187, c. 271]. 

Хоча законодавство й не містить роз’яснення та вичерпного переліку 

того, які саме відомості становлять таємницю, охоронювану законом, проте 

під час аналізу положень статті 162 КПК України можна дійти висновку, що 

до цієї таємниці, яка міститься в речах і документах, належать поміж іншого 

конфіденційна інформація, особисте листування особи й інші записи 

особистого характеру, відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 

тощо. Крім цього, до таємниці, охоронюваної законом, належать таємниці, 

які безпосередньо передбачені окремими галузевими законами, зокрема, 

адвокатська таємниця [334]. Пріоритет у виборі ступеня захисту таємниці під 

час здійснення провадження визначають насамперед значущістю суспільних 

відносин, яких стосується така таємниця, потенційною можливістю завдання 

шкоди інтересам держави, суспільства, фізичних або юридичних 

осіб [88, c. 72]. 

Кожна із цих таємниць охороняє відомості, які належать до сфери 

особистого і сімейного життя особи, а тому можна дійти висновку щодо 

ототожнення і зіставлення таких підстав. З огляду на зазначене, на нашу 

думку, законодавцю слід чітко визначити таємниці, нерозголошення яких є 

вагомою підставою для проведення закритого судового засідання. Необхідно 

усвідомлювати, що вкрай складно надати повний і вичерпний перелік 

категорій кримінальних проваджень, матеріали щодо яких спрямовані до 

суду, з можливим обмеженням гласності судового процесу. Приватних, 

комерційних або державних інтересів може стосуватися будь-яке 

провадження, будь-яка судова справа. Отже, цей перелік завжди буде 

відкритим. Тому основу критеріїв законності обмеження гласності судового 

процесу, вважає В. П. Гончар, думку якого ми цілком поділяємо, мають 

становити визначені в законі мета й підстави такого обмеження. Саме вони 
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стануть вирішальними для суду в кожному конкретному випадку, 

допоможуть визначити законність своїх дій та рішень, спрямованих на 

обмеження конституційної засади гласності судового процесу й відкритості 

судового провадження [88, c. 76]. 

В умовах сьогодення в правосудді настав період безмежної гласності, 

яка призводить до обмеження прав учасників кримінального провадження, 

передусім тих, що пов’язані з охороною особистої і сімейної таємниці. Лише 

двоєдиність гласності й таємниці в кримінальному провадженні, їх розумне 

співвідношення здатні забезпечити реалізацію невтручання в особисте і 

сімейне життя. Це питання врегульоване в законодавстві України, про нього 

йдеться в Конституції України, у низці законів і підзаконних нормативних 

актів. Проте якщо розглядати можливість її розголошення як безумовну 

підставу для проведення закритого судового засідання, то майже всі з-поміж 

них необхідно проводити в закритому режимі. Доступність (для суспільного 

ознайомлення) відомостей, отриманих про особу в особливому, 

кримінальному процесуальному порядку, не завжди є благом. Адже вирок 

містить переважно відомості, що є особистою або сімейною таємницею 

засудженого (виправданого) чи інших осіб, а встановлені судом обставини не 

завжди стають результатом добровільно наданої допитаними особами 

інформації, а здебільшого отримані в примусовому порядку. У вироку 

міститься інформація, яка поза кримінальним процесом навряд чи стала б 

загальним надбанням. Отже, вона становить особисту і сімейну таємницю, 

право на збереження якої гарантоване Конституцією України, а її 

розголошення, незалежно від форми, є очевидним нехтуванням 

основоположних прав людини. Тому потребують розв’язання проблеми 

дотримання таких норм у практичній діяльності. Основною причиною такого 

втручання може бути лише певна необхідність, яка повинна бути достатньо 

вмотивованою для того, щоб перейти межу від суспільного до особистого. 

Дискусія, що триває між юристами й журналістами з приводу гласності 

кримінального провадження, зводиться здебільшого до двох питань: перші 
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звинувачують решту в тому, що вони висвітлюють перебіг і результати 

правосудної діяльності, а представники засобів масової інформації 

скаржаться на те, що суди безпідставно обмежують їхнє право на доступ до 

процесуальної інформації [143, c. 260]. Привертає увагу той факт, що в цій 

дискусії майже не йдеться про таємницю досудового розслідування. 

Предметом обговорення вона стала лише в тій частині, у якій безпосередньо 

захищає судочинство від небажаної зовнішньої дії. Питання права на 

особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних 

переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, захисту честі й 

доброго імені не цікавлять тих, хто дискутує із цього приводу, тому досі 

залишилися недостатньо дослідженими. 

Під час аналізу рішень українських судів виникають певні сумніви 

щодо виконання приписів законодавства під час розгляду справ. За незаконне 

й несанкціоноване втручання в особисте і сімейне життя встановлено 

покарання, визначене в КК України, однак ця обставина іноді не зупиняє 

осіб, які прагнуть отримати вигоду. Саме прагнення до отримання наживи 

формує в людях бажання переступити норми закону. Тому формуються 

тенденції до невиправданої надпрозорості кримінального провадження, що 

видається панацеєю від усіх бід. Унаслідок цього судові процеси подеколи 

складно відрізнити від знімальних майданчиків, а служителів Феміди, 

прокурорів й адвокатів, що дають інтерв’ю з будь-якого приводу, – від 

політичних діячів. Серед справ, які ми аналізували, можна виокремити дві 

категорії, що безпосередньо пов’язані з працівниками правоохоронних 

органів. 

У першій категорії особи не давали згоди на запис або іншу фіксацію, а 

тим більше на подальше використання цієї інформації. Яскравим прикладом 

такої моделі може слугувати ситуація, коли уповноважена особа, яка має 

доступ до певних особистих даних, з метою отримання вигоди передає 

інформацію іншим особам, які не повинні були мати до неї доступ. Зокрема, 

21 серпня 2013 року старший оперуповноважений капітан міліції ОСОБА_1 з 
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корисливих мотивів отримав від малознайомої ОСОБА_5 приватне 

доручення на здійснення незаконного візуального спостереження впродовж 

дня за громадянином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, що проживає в 

ІНФОРМАЦІЯ_4. Водночас 21 серпня 2013 року біля будинку № 68 на 

вул. Малій Арнаутській у м. Одесі, де мешкала ОСОБА_5, співробітник 

ОСОБА_1 отримав від останньої грошові кошти у визначеній ним сумі 

400 доларів США, що за курсом Національного банку України становило 

3197 грн 20 коп, і 400 грн за проведення незаконного візуального 

спостереження протягом дня за її знайомим – ОСОБА_6, а після цього 

умисно діяв усупереч інтересам служби [146].  

В іншій категорії справи просто не потрапляють у реєстр, тож 

заявникові доводиться вирішувати це питання через суд, передусім якщо 

особа, яка вчинила втручання, – правоохоронець. Для прикладу, до 

Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області 19 вересня 

2017 року надійшла скарга ОСОБА_2, у якій він просить визнати незаконною 

бездіяльність виконувача обов’язки керівника Вознесенської місцевої 

прокуратури ОСОБА_4, що полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР за його 

заявою про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, 

передбаченого частиною 1 статті 182 КК України, незаконною, а також 

зобов’язати внести відомості до ЄРДР на підставі його заяви від 8 вересня 

2017 року про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, 

передбаченого частиною 1 статті 182 КК України) [544] (додаток Е). 

Відповідно до чинного законодавства, майже кожному доступні 

відомості з різних процесуальних джерел, зокрема й ті з них, що часто 

становлять особисту і сімейну таємницю учасників кримінального 

провадження. Ситуація, що склалася, – нонсенс: суд, захищаючи права 

одних, порушує права інших. За результатами проведеного нами 

анкетування, 77,3 % опитаних адвокатів відповіли, що таємницю особистого 

й сімейного життя під час розгляду кримінальних справ у судах першої 

інстанції забезпечують недостатньо; так само вважають 32,3 % опитаних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910249/ed_2017_09_03/pravo1/T012341.html?pravo=1#910249
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910249/ed_2017_09_03/pravo1/T012341.html?pravo=1#910249
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слідчих, ще 15,4 % слідчих послалися на недоліки практичної діяльності 

(додатки А, Б). Слід зазначити, що, відповідно до звітів Генеральної 

прокуратури України, кількість злочинів, учинених за статтею 182 КК 

України, досить незначна й коливається в межах 120–150 за 2015–2019 роки. 

Водночас цей показник за 2020 рік становить 229 матеріалів кримінальних 

проваджень, 9 з яких у період із січня до вересня спрямовано до суду, у 

жовтні – 11, а в листопаді – 15 [129] (додаток И).  

Винесення певної інформації на обмежений, однак таки загал, на наше 

переконання, може бути зайвим і неприпустимим. Сторони мають 

ознайомитися з обставинами кримінального провадження і надати відповідні 

мотивації до суду. Звісно, передбачено проведення судових дебатів і останнє 

слово підсудного, які можуть відіграти важливу роль. 

На тлі загальних проблем щодо втручання в особисте і сімейне життя 

осіб під час досудового розслідування констатація або уточнення фактів під 

час судового розгляду можуть здаватися не такими вагомими, проте їх слід 

теж ураховувати. Найвиразніше полеміка (змагання сторін) виражена саме в 

судових дебатах, у яких протистоять дві протилежні сторони – 

обвинувачення і захисту. Судовим дебатам притаманні специфічні завдання 

та процесуальні дії, що здійснюють на цьому етапі судового розгляду. 

Єдиними процесуальними діями, можливими в судових дебатах, є виступи із 

судовою промовою та реплікою [140, c. 180]. Судові дебати можуть бути 

дієвими лише за умови дотримання всіма учасниками кримінального 

провадження норм матеріального й процесуального права, зокрема, прав і 

законних інтересів осіб. Відповідно до частини 1 статті 364 КПК України, у 

судових дебатах, крім прокурора й захисника, виступають також потерпілий, 

його представник і законний представник, цивільний позивач, його 

представник та законний представник, цивільний відповідач, його 

представник, законний представник обвинуваченого. 

У більшості випадків, зазначає В. Л. Чертков, під час судових дебатів 

сторони переходять на особисте, оскільки судовий процес відбувається в 
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надзвичайній обстановці. Зал судового засідання, специфічні правила 

поведінки, суворість і гласність не можуть не впливати на психіку осіб, які 

беруть участь у судовому спорі [564, c. 113]. Цю тезу підтверджують 

результати проведеного нами анкетування: 32,8 % суддів, 17,4 % державних 

обвинувачів, 49,8 % захисників вважають, що судові дебати є конфліктною 

ситуацією (додатки А, Б, В). У разі якщо учасники втручаються в особисте і 

сімейне життя, суддя повинен такі дії зупинити. Крім цього, 59,14 % суддів 

зазначили про те, що їм доводилося зупиняти учасників судового розгляду в 

процесі проголошення ними репліки відповідно до частини 7 статті 364 КПК 

України (додаток В). Проте, якщо засідання відкрите, ніщо не забороняє 

людям, присутнім у залі, зафіксувати й використати почуту інформацію із 

власною метою. Таке ставлення є виявом неповаги до природних прав особи 

й може завдати їй непоправної шкоди. 

Змістом судових дебатів є судові промови. У КПК України немає 

спеціальної норми, яка визначала б межі та зміст промов. Саме під час їх 

проголошення надають і характеристику особи обвинуваченого, яка 

становить сукупність різної інформації, зокрема дані про її життя, поведінку 

в сім’ї й побуті, спосіб життя та зв’язки обвинуваченого, стан здоров’я, 

особисті риси характеру. Згідно з результатами проведеного нами 

анкетування суддів, 29,4 % з них вважають, що адресатом судової промови є 

склад суду, 37,8 % – судова аудиторія, 10,5 % – процесуальний суперник, 

22,3 % – усі зазначені особи (додаток В). Важливість цих даних визначено в 

статі 65 КК України, статтях 324, 334 КПК України, відповідно до яких суд, 

призначаючи покарання, зобов’язаний, крім інших фактів, ураховувати особу 

винуватого. Отже, характеристика особи ґрунтується на сукупності 

властивих їй рис, і на окремих із них, і на фактах. За фактами стоять почуття, 

індивідуальні особливості характеру. Оратор переходить від зовнішнього до 

внутрішнього, від фактів життя до духовного світу [246, c. 166]. Саме в цій 

частині промови учасники судового провадження повинні уникати 

розголошення відомостей, що можна розцінювати як втручання в особисте і 
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сімейне життя. Такі дії завдають суттєвої шкоди правам, свободам і законним 

інтересам особи, якої вони стосуються, однак їх обмеження чи заборона під 

час судових дебатів наразі в КПК України не передбачена. У частині 6 

статті 364 цього Кодексу нині зазначено право головуючого зупинити виступ 

учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження чи повторно допустив висловлювання 

образливого чи непристойного змісту. Водночас, на наше переконання, така 

конструкція процесуальної норми не захищає особу від розповсюдження 

щодо неї відомостей конфіденційного змісту, зокрема, тих із них, що 

належать до обставин її особистого і сімейного життя та які навряд чи є 

висловлюваннями образливого або непристойного змісту; також у зазначеній 

нормі двічі використано слово «повторно», що є абсолютно недоречним у 

випадках, коли є загроза розповсюдження відомостей приватного характеру; 

крім того, усунення цієї загрози має стати обов’язком головуючого, а не його 

правом. Тож унормування цього важливого положення в частині 6 статті 364 

КПК України, на наш погляд, є своєчасним і доцільним, спрямованим на 

забезпечення гарантій права особи на невтручання в її особисте і сімейне 

життя в кримінальному провадженні України. З огляду на зазначене, 

пропонуємо друге речення цієї процесуальної норми викласти в такій 

редакції: «Головуючий має зупинити виступ учасника дебатів у випадку 

намагання розголосити дані особистого і сімейного життя, а також має 

право надати слово іншому учаснику дебатів, якщо він після зауваження 

повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи 

повторно допустив висловлювання образливого або непристойного 

характеру». 

Кожний судовий розгляд не може бути проведено в закритому 

судовому засіданні. Водночас важливим є встановлення певних меж, завдяки 

дотриманню яких, навіть у разі негативного рішення для обвинуваченого 

щодо проведення закритого засідання, буде збережено в таємниці й не 

розголошено його особисті відомості. Можна також звернутися до практики 



374 
 

ЄСПЛ у справах щодо втручання в особисте і сімейне життя. Для прикладу, 

справа «Сзабо та Віші проти Угорщини» від 2016 року стосується 

законодавства Угорщини про секретний антитерористичний нагляд, який 

було запроваджено 2011 року. Заявники скаржилися, що вони можуть бути 

піддані необґрунтованим заходам, передбаченим законодавством Угорщини, 

щодо таємного нагляду в інтересах національної безпеки (розділ 7 / E (3) 

спостереження). Вони стверджували, що ця правова база схильна до 

зловживань, передусім за відсутності судового контролю. 

У цьому випадку Суд визнав, що відбулося порушення статті 8 

Конвенції. Також було визнано, що на це вплинув сьогочасний тероризм, у 

боротьбі з яким уряд вдається до передових технологій, зокрема до масового 

спостереження за телекомунікаціями громадян, аби попередити майбутні 

інциденти. Суд не був переконаний, що відповідне законодавство надало 

точні гарантії, щоб уникнути зловживань. Прослуховувати можуть майже 

будь-якого громадянина Угорщини, адже з’являються нові технології, які 

дають змогу уряду перехоплювати дані навіть щодо осіб, які не входять до 

первинного діапазону операцій. Крім цього, упорядкування таких заходів 

відбувалося в межах сфери виконавчої влади та без оцінки того, чи є 

перехоплення повідомлень украй необхідним і без жодних ефективних 

заходів щодо покращення становища, а передусім – без судових. Суд також 

постановив, що порушення статті 13 (право на ефективні засоби правового 

захисту) Конвенції разом зі статтею 8 не було порушено, повторюючи, що 

статтю 13 не можна тлумачити як вимогу про засіб правового захисту від 

положень внутрішнього законодавства [66].  

За наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною 2 статті 27 

КПК України, суддя має право (але не зобов’язаний) вирішити питання щодо 

проведення закритого судового засідання. Ініціаторами в цьому випадку є 

учасники у справі, які, згідно з частиною 2 статті 315 КПК України, подають 

клопотання про проведення такого засідання. Непередбаченість у судді 

обов’язку автоматично задовольняти таке клопотання покладає на учасника, 
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який його подав, обов’язок довести можливість порушення таємниці 

особистого і сімейного життя та необхідність захисту таких відомостей 

шляхом здійснення закритого судового засідання. Відповідне рішення у 

формі ухвали може бути прийнято як щодо судового провадження загалом, 

так і щодо його окремого етапу. Власне провадження здійснюють за 

загальними правилами судочинства, винятком є випадок, коли на засіданні 

можуть бути присутніми лише учасники кримінального провадження. Із 

зазначеного вбачається, що норми частини 2 статті 27 та пункту 4 частини 2 

статті 315 КПК України між собою не узгоджуються. Зокрема, у частині 2 

статті 27 КПК України йдеться про ініціативу слідчого судді, суду щодо 

здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні 

впродовж усього судового провадження або його окремої частини в 

передбачених законом випадках. Натомість у частині 2 статті 315 КПК 

України зазначено про обов’язкову наявність клопотання учасників судового 

провадження. На наш погляд, друга позиція, а саме – клопотання учасників 

судового провадження, є в цьому випадку прийнятнішою. Адже на 

підготовчому судовому засіданні, що є важливою складовою стадії 

підготовчого провадження, сторони кримінального провадження та інші 

особи, передбачені в пункті 26 частини 1 статті 3 КПК України, поза 

сумнівом, краще за суддю знають матеріали кримінального провадження: 

прокурор як представник сторони обвинувачення здійснював нагляд за 

дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва, а на судових стадіях кримінального 

провадження – підтримує державне обвинувачення в суді. Натомість 

підозрюваний, його захисник і законний представник, а також потерпілий 

можуть ознайомитися з матеріалами досудового розслідування під час їх 

відкриття відповідно до частин 1–3, 7 статті 290 КПК України, а цивільний 

позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, 

його представник мають право ознайомитися із цими матеріалами в тій 

частині, що стосується цивільного позову. За таких обставин судді, який, 
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відповідно до частини 3 статті 35 цього Кодексу, визначений розглядати 

матеріали кримінального провадження в суді, значно менше за всіх 

перелічених учасників судового провадження відомі його обставини. Адже 

прокурор до суду направляє лише обвинувальний акт, реєстр матеріалів 

досудового розслідування, цивільний позов, якщо він був пред’явлений під 

час досудового розслідування, розписку підозрюваного про отримання копії 

обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під 

час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування 

(крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297
1
 цього Кодексу), 

розписку або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного. Надання суду інших 

документів до початку судового розгляду законодавчо заборонено (частина 4 

статті 291 КПК України). Ці документи, інші матеріали, судові рішення та 

інші документи й матеріали, що мають значення для цього кримінального 

провадження, відповідно до частини 1 статті 317 цього Кодексу, будуть 

надані суду учасниками судового провадження на підготовчому провадженні 

й долучені до обвинувального акта у випадку призначення справи до 

судового розгляду. За таких обставин судді вкрай складно прийняти рішення, 

зазначене в частині 2 статті 27 КПК України, про здійснення провадження в 

закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або 

його окремої частини без думки сторін судового провадження. З огляду на 

викладене, з метою узгодження цієї процесуальної норми та положення 

пункту 4 частини 2 статті 315 КПК України вважаємо за доцільне 

запропонувати доповнити третє речення частини 2 статті 27 цього Кодексу 

після слів «слідчий суддя, суд» словосполученням «за клопотанням сторін» 

і далі за текстом. Для підтвердження висловленої пропозиції наведемо як 

приклад справу «Ле Конт, Ван Левен и Де Мейер проти Бельгії» розглядаючи 

яку, ЄСПЛ зауважив, що закрите слухання не суперечить Конвенції, якщо 

воно відбувається за згодою сторін і цим гарантовано права особи [458]. 

https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/le-kont-van-leven-i-de-mejer-protiv-belgii-postanovlenie-evropejskogo-suda/
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На проголошення судового рішення, яким закінчують судовий розгляд, 

також поширено певні обмеження. Хоча проголошення здійснюють 

публічно, проте не оголошують інформацію, яку було отримано під час 

закритого судового засідання та на яку поширюється режим подальшого 

нерозголошення. 

Відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції, судове рішення 

проголошують публічно, однак преса й публіка можуть бути не допущені в 

зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах 

моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному 

суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 

приватного життя сторін, або (в обсязі, що визнаний судом суворо 

необхідним) коли за особливих обставин публічність розгляду може 

зашкодити інтересам правосуддя [171].  

У справі «Ле Конт, Ван Левен і Де Меєр проти Бельгії» ЄСПЛ 

висловив позицію, що проведення закритого судового засідання за наявності 

згоди зацікавлених осіб не становить порушення статті 6 Конвенції [593]. 

З огляду на зазначене, доцільно було б передбачити варіанти 

оголошення судових рішень, у яких зосереджено відомості про особисту і 

сімейну таємницю, у закритому судовому засіданні, з їх подальшим 

депонуванням у доступному для зацікавлених осіб місці. Згідно з 

результатами проведеного анкетування слідчих, 85,5 % респондентів також 

згодні з тим, що захист особистих і сімейних таємниць громадян має бути 

підставою для розгляду матеріалів у закритому судовому засіданні, і лише 

9 % обстоюють протилежну думку (додаток А). 

Аналогічний підхід до збереження особистої таємниці в судочинстві 

вже спостерігають у низці держав – членів Ради Європи. Традиція, що 

склалася в них, використовувати інші засоби (крім читання вголос) для 

оголошення судового рішення заслуговує на увагу. ЄСПЛ вважає, що така 

практика не суперечить частині 1 статті 6 Конвенції. На підставі різних справ 

цей Суд роз’яснив, що в усіх випадках необхідною є відповідна форма 
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відкритості: для прикладу, депонування судових рішень у канцелярії, 

доступній для всіх, або якщо апеляційна інстанція своєю ухвалою 

підтвердила законність та обґрунтованість попереднього рішення, цього 

може бути достатньо для оголошення його сторонам. 

Проте проблема оголошення судового рішення, якщо засідання було 

закритим, полягає не лише в тому, зачитати його вголос чи здати на 

депонування в канцелярію суду, а в тому, наскільки судове рішення може бути 

доступне широкій публіці, тобто є гласним. Показовим є рішення ЄСПЛ у 

справі Z. проти Фінляндії. Заявник – фінська громадянка, яка була заміжня за 

X. Вони обоє інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). X. був 

звинувачений у декількох замахах на навмисне вбивство на тій підставі, що з 

грудня 1991 року до вересня 1992 року він свідомо піддавав осіб ризику ВІЛ-

інфікування. 

Під час кримінальних процесів у міському суді Хельсінкі лікарі та 

психіатри, які лікували Z., були вимушені свідчити, аби встановити дату, 

коли X. вперше дізнався або мав підстави підозрювати, що він був ВІЛ-

інфікованим. Крім цього, історії хвороби X. і Z. було вилучено, їх копії 

долучено до справи. Поліція також здійснила виїмку результатів 

лабораторних аналізів й обстежень, що стосувалися обставин інших, ніж 

факт наявності ВІЛ-інфекції в крові заявниці, зокрема інформацію про її 

попередні хвороби, психічний стан і вивчення якості її життя, що 

ґрунтувалося на самооцінюванні. 

Хоча слухання були закритими, звіти про судові засідання з’являлися у 

відомих газетах щонайменше двічі. Суд вирішив, що повний виклад судового 

рішення та матеріали справи мають залишатися закритими впродовж 

10 років, попри прохання X. і його жертв про триваліший термін таємності. 

На вирішення суду було подано апеляцію з проханням про те, аби 

документи залишалися таємними на триваліший термін. Апеляційний суд 

підтвердив рішення міського суду й у вироку повністю вказав імена X. і Z. та 

обставини ВІЛ-інфікування. Вирок став доступний журналістам. 
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У скарзі, поданій у Комісію з прав людини, заявниця стверджувала, що 

було порушене право на невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 8 

Конвенції), крім цього, стверджувала, що розголошення в пресі інформації 

про її особисте життя сталося з вини поліції та інших державних органів 

(зокрема з вини суду). 

У своєму рішенні ЄСПЛ зазначив: 

1. Суд ураховує, що захист персональних даних, причому не лише 

медичних, є надзвичайно важливим для задоволення права особи на повагу 

до особистого і сімейного життя. 

2. Водночас Суд визнає, що інтереси пацієнта й суспільства загалом і в 

захисті конфіденційності медичних даних зокрема можуть переважити 

інтереси дослідження та розкриття злочину, прозорості судових процесів, 

якщо доведено, що саме останні інтереси є важливішими. 

3. У питаннях стосовно доступу громадськості до персональних даних 

Суд визнає, що їх мають розглядати компетентні національні органи влади, 

суворо дотримуючись справедливого збалансування інтересів прозорості 

судових справ, з одного боку, й інтересів певної сторони чи третьої особи в 

збереженні конфіденційності таких даних, з другого боку. 

4. Суд урахував, що заявниця (дружина засудженого) послідовно 

заперечувала проти поширення про неї медичних даних. Однак допит лікарів 

проходив за зачиненими дверима в суді, який заздалегідь розпорядився, аби 

всі документи, зокрема протоколи показань свідків, залишалися таємними. 

Усі причетні до розслідування були зобов’язані поводитися з інформацією як 

конфіденційною. Порушення їх зобов’язання тягло за собою цивільну та/або 

кримінальну відповідальність за законом Фінляндії. Отже, втручання в 

особисте  і сімейне життя заявниці, на яке давали право оскаржувані рішення, 

було піддане важливим обмеженням і супроводжувалося ефективними й 

адекватними гарантіями захисту від зловживань. Тому вилучення історії 

хвороби та допити лікарів не свідчать про порушення статті 8 Конвенції. 
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5. Щодо скарги стосовно терміну таємності, який за фінським 

законодавством може тривати до 40 років, Суд зазначає, що десятирічне 

обмеження таємності не відповідає бажанням й інтересам сторін у судовому 

процесі, усіх, хто просив про довший строк таємності. Суд не переконаний, 

що, призначаючи термін 10 років, національний суд надав достатнє значення 

інтересам заявника. Слід нагадати, що внаслідок використання зазначеної 

інформації в судовому процесі без згоди особи її право на повагу до 

особистого і сімейного життя було істотно порушено. Втручання в її життя 

триватиме, якщо медична інформація стане доступною громадськості через 

10 років, а її аргументи, які можна вважати достатніми для переваження її 

інтересів у збереженні даних конфіденційними протягом тривалішого 

періоду, не будуть вважати достатніми. 

6. Згідно із законодавством Фінляндії, Апеляційний суд мав 

можливість, по-перше, уникнути згадування будь-чиїх імен у вироку, 

дозволивши ідентифікацію заявниці; по-друге, тримати мотивувальну 

частину рішення конфіденційною протягом певного періоду, а натомість 

опублікувати скорочену версію обґрунтування, описової частини та 

зазначення застосованого закону. Міський суд опублікував своє рішення, не 

розглянувши можливість будь-яких заперечень. Отже, публікація інформації 

спричинила наслідки, що порушують право на повагу до особистого і 

сімейного життя, гарантоване статтею 8 Конвенції. 

7. У порядку відшкодування моральної шкоди ЄСПЛ постановив, що 

держава-відповідач повинна виплатити заявникові 100 000 фінських 

марок [404].  

Це рішення ЄСПЛ дає підстави дійти таких висновків: 

1) порушення таємниці особистого і сімейного життя в кримінальному 

провадженні повинно мати вагомі підстави та чітко окреслені межі. Такими 

підставами, відповідно до міжнародної практики, можуть бути інтереси 

розслідування та покарання злочинців, якщо доведено, що такі інтереси 

мають важливіше значення; 
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2) суд вважає, що національній владі необхідно залишити розширене 

право на прийняття рішень для встановлення справедливої рівноваги між 

інтересами гласності судочинства, з одного боку, й інтересами сторони або 

третьої особи в збереженні таємниці таких відомостей, з іншого боку. Межі 

такого права залежатимуть від таких чинників, як сутність і важливість 

інтересів та межі втручання. Тому запропонувати вичерпний перелік підстав 

для проведення закритого судового засідання в законодавстві навряд чи є 

можливим (поки в статті 27 КПК України використовують формулювання 

«таємниця, що охороняється законом», його не можна вважати таким), а ось 

створити можливий максимально повний перелік – завдання Верховного 

Суду, для чого потрібне відповідне керівне роз’яснення в постанові Пленуму 

цього Суду; 

3) у законодавстві України не передбачено аналогічного фінському 

(або іншому) механізму забезпечення таємності матеріалів судового 

засідання. Доступ до них має не будь-хто охочий, проте це достатньо широке 

коло осіб, серед них – студенти, магістри, аспіранти тощо. За таких умов 

завдання забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя в 

кримінальному провадженні не можна вважати вичерпаним; 

4) під час вирішення питання про дотримання в кримінальному 

провадженні права громадян на особисту і сімейну таємницю, зокрема 

таємницю листування і телефонних розмов, зокрема прилюдне оголошення 

вироків, доцільно враховувати думку осіб, які беруть участь у судових 

засіданнях. 

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне в частині 7 статті 27 КПК 

України друге речення викласти в такій редакції: «Судове рішення, ухвалене 

у відкритому судовому засіданні, проголошують прилюдно. Якщо судовий 

розгляд відбувався у закритому судовому засіданні на підставі рішення суду 

з врахуванням думки сторін, можуть проголошуватися прилюдно лише 

вступна і резолютивна частини судового рішення, суд може пропустити 

імена учасників кримінального провадження; суд може обмежитися 



382 
 

передачею судового рішення в канцелярію суду, де сторони можуть з ним 

ознайомитися або вибрати іншу відповідну форму захисту судового 

рішення». 

Частину 7 цієї ж статті вказаного Кодексу доповнити третім реченням 

такого змісту: 

«Учасники закритого судового засідання, присутні при проведенні 

процесуальної дії, під час якої можуть бути виявлені відомості, які 

становлять таємницю, що охороняється законом, попереджаються про 

відповідальність за їх розголошення». 

Проблема нерозголошення інформації про особисте і сімейне життя 

громадян постає під час проведення окремих процесуальних дій не лише 

протягом досудового розслідування, а й під час судового розгляду. 

Найвиразніше окреслена проблема виявляється на стадії судового розгляду, 

фундаментальною засадою якої є гласність і відкритість судового 

провадження та його повне фіксування технічними засобами (пункт 20 

частини 1 статті 7, стаття 27 КПК України). На стадії досудового 

розслідування чинність цієї засади суттєво обмежена вимогою про 

недопустимість розголошення даних досудового розслідування, натомість у 

судовому розгляді це питання не унормоване й потребує вирішення. 

 Частину 7 вказаної норми доповнити четвертим реченням такого 

змісту: 

«За клопотанням сторони кримінального провадження суд має право 

прийняти рішення про введення режиму секретності для матеріалів 

кримінальної справи, що стосуються таємниці особистого і сімейного 

життя, на строк до 30 років. Порядок зберігання, вилучення, ознайомлення з 

такими кримінальними справами встановлює Кабінет Міністрів України». 

Запропонований нами строк є аналогічним зазначеному в статті 13 

Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-

XII, де він не може перевищувати 30 років для інформації зі ступенем 

секретності «особливої важливості». Закономірно, що інформація про 
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особисте й сімейне життя не може бути віднесена до такого ступеня 

секретності відповідно до зазначеного Закону України, але вона є 

надзвичайно важливою для конкретної особи, а її розголошення може 

завдати істотної шкоди правам і законним інтересам цієї особи. Тож 

застосування аналогії в цьому випадку є можливим і доцільним. 

Отже, гарантією невтручання в особисте і сімейне життя є проведення 

закритого судового засідання та використання інших засобів (окрім читання 

вголос) для оголошення судового рішення. 

Наступна гарантія невтручання в особисте і сімейне життя полягає в 

тому, що, відповідно до положень статті 290 КПК України, відкриття 

матеріалів справи здійснюють лише між сторонами кримінального 

провадження як до, так і під час судового розгляду (у випадку отримання 

нової інформації), а на підставі статті 317 КПК України – розширене коло 

осіб, яким після призначення справи до судового розгляду дозволено 

ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про 

це заявлять клопотання. 

Кількість осіб, які мають доступ до такої інформації, законодавчо 

обмежена, що є безумовною перевагою. Водночас, про що ми зазначали 

раніше, для забезпечення повного захисту таємниці особистого і сімейного 

життя потрібно на законодавчому рівні закріпити обов’язок осіб, які 

ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, не розголошувати 

відомості, що належать до особистого і сімейного життя учасників 

кримінального провадження та інших осіб [508, c. 79]. Це має важливе 

значення, оскільки законодавець в окремих статтях КПК України стосовно 

певного учасника кримінального провадження передбачив лише обов’язок 

нерозголошення тих відомостей, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, які під час нього 

здійснюють (здійснювали). 

Кримінальне провадження не відбувається без допиту. Допит у суді є 

важливим процесуальним засобом для встановлення фактичних даних, що 



384 
 

мають значення для встановлення значущих обставин кримінального 

правопорушення. Новою нормою КПК України є заборона на використання в 

суді показань особи, наданих поза судовим засіданням. Тактичні прийоми 

допиту в суді визначені процесуальними умовами, обстановкою судового 

слідства і тим фактом, що особи (в більшості випадків) вже були допитані 

слідчим. У судовому засіданні в допиті бере участь значно більша кількість 

осіб, кожна з яких має різні інтереси залежно від процесуального статусу: 

прокурор, потерпілий, цивільний позивач, захисник, обвинувачений; деякі із 

цих осіб самі допитують і є допитуваними [418, c. 309].  

Під час проведення допиту в суді необхідно неухильно дотримуватися 

прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, що 

відповідають їхньому процесуальному статусу. Право людини на честь і 

гідність (стаття 28 Конституції України) повинно бути захищеним не лише 

від фізичного, а й від психічного насильства. У кримінальному провадженні 

це право належить усім його учасникам, яких викликано на допит. Під час 

виконання цих дій неприпустимими є насильство над учасниками процесу, 

приниження їхньої честі, образа людської гідності. Доброзичливість, 

терпимість і повага – неодмінні умови поведінки в суді. Відповідно до 

частини 3 статті 352 КПК України, суд зобов’язаний контролювати хід 

допиту свідків, щоб захистити свідків від образи, недоречних реплік або не 

допустити порушення правил допиту. Проте можливою є професійна 

деформація суддів, прокурорів, захисників, як підсумок – формуються 

поверхове ставлення до роботи, надмірна самовпевненість і віра у власне 

професійне чуття. Для прикладу, який наводили С. Ф. Сафулько та 

Я. П. Зейкан, свідка допитує прокурор і без жодної на те підстави, як завчену 

форму, починає стверджувати, звертаючись до свідка: «ви не хочете 

відповідати, коли ви говорили правду на досудовому слідстві чи в суді, 

поясніть чому ви перекручуєте факти тощо». Суддя, який мав би зробити 

зауваження, мовчить. Адвокат вичікує, щоб не нагнітати 

обстановку [418, c. 310].  
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Відповідно до пункту 3 частини  статті 66 та частини 1 статті 352 КПК 

України, особа має право відмовитися давати показання щодо себе, своїх 

близьких родичів і членів сім’ї в таких двох випадках, коли показання: 

можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, 

близькими родичами або членами його сім’ї кримінального правопорушення, 

а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього 

Кодексу не підлягають розголошенню. Відповідно до частини 8 статті 352 

КПК України, під час допиту свідка сторонами кримінального провадження 

головуючий за протестом сторони має право зняти питання, що не 

стосуються суті кримінального провадження. На наше переконання, до них 

належать відомості про особисте і сімейне життя, які не підлягають 

доказуванню під час відкритого судового розгляду. Натомість в іншому 

випадку судовий розгляд слід здійснювати в закритому засіданні, відповідно 

до пункту 3 частини 2 статті 27 цього Кодексу. 

Отже, інформація про особисте і сімейне життя може бути отримана 

від громадян-носіїв відповідної інформації, причому як від власника 

інформації, так і від особи, якій відповідні відомості було довірено (у цьому 

випадку – суб’єкт професійної таємниці). Ця інформація може бути 

повідомлена названими особами під час допиту, а може міститися в 

документах, поданих громадянами, посадовими особами чи організаціями. 

На жаль, доводиться констатувати, що норми КПК України не містять 

процесуальних гарантій у звʼязку з отриманням від громадян відомостей про 

особисте і сімейне життя. У ньому не зазначено ні загальних положень, ні 

правил збирання доказів, ні, зокрема, процедури допиту. З огляду на те, що 

Конституція України гарантує право кожного на особисту і сімейну 

таємницю, така ситуація не може бути визнана нормальною. 

Відомості про обставини особистого і сімейного життя можуть 

міститися в показаннях обвинуваченого, свідка (тобто відповідні учасники 

процесу самі повідомляють їх на допиті), а можуть бути отримані чи стати 

відомими внаслідок інших процесуальних дій. Слідчі та прокурори почали в 
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судах апелювати до позасудових показань, які занесені в протоколах слідчих 

експериментів, огляду відеозаписів, допитів тощо. Десятки рішень судів 

мають посилання на використання ними показань, що містяться в протоколах 

слідчих експериментів, без аналізу допустимості цього джерела доказів з 

огляду на вимоги частини 4 статті 95 КПК України [322]. 

 Проте в постанові від 30 травня 2019 року у справі № 303/4947/14-к 

Верховний Суд зазначив, що «показання не слід ототожнювати із слідчим 

експериментом», і на обґрунтування цієї тези навів текст статті 240 КПК 

України [324]. Водночас у постанові від 23 січня 2020 року у справі 

№ 233/2346/17 Верховний Суд зауважив, що «беручи до уваги, що 

документи, до яких належать і протоколи проведення слідчих експериментів, 

є самостійними джерелами доказів, суд першої інстанції правильно послався 

у своєму вироку на факти, які зазначені у вказаних вище протоколах, як на 

доказ винуватості ОСОБА_1. Слід зазначити, що під час цих слідчих дій 

засуджений та потерпіла не просто дали показання слідчому, а на місці 

вчинення злочину відтворили його обстановку та події. Тому немає підстав 

вважати зазначені протоколи слідчих дій недопустимими доказами внаслідок 

порушення вимог статті 95 КПК України» [318]. Однак у постанові від 

26 квітня 2018 року у справі № 135/1530/16-к Верховний Суд зауважив: 

«Посилання у судових рішеннях на визнання ОСОБА_2 своєї вини під час 

судово-психіатричної експертизи від 16 травня 2016 року № 147 суперечить 

вимогам частини 4 статті 95 КПК України. Відповідно до статті 23 цього 

Кодексу, суд досліджує докази безпосередньо. Згідно з частиною 4 статті 95 

КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, 

які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у 

порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі 

обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, 

або посилатися на них» [320].  

На наш погляд, показання під час будь-якої СРД неможливо 

використовувати для мотивації судових рішень. Згідно з частиною 4 статті 95 

../../Admn/AppData/Roaming/Microsoft/Word/статті 95%20КПК
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КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на підставі 

показань, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або 

отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не 

вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, 

прокурору, або посилатися на них. Із цього приводу правильно зазначає 

А. М. Орлеан, керівник програми «Права людини і правосуддя», що будь-яке 

«маскування» показань у протоколах слідчого експерименту й подальше 

використання їх як допустимого доказу є маніпуляцією та створенням схеми 

ігнорування наявної прямої законодавчої заборони, якою би незручною вона 

не була [277]. 

Однак, на противагу встановленій в Україні повній забороні 

використовувати досудові показання в суді, у практиці ЄСПЛ, для прикладу – 

у справі «Maкеян та інші проти Вірменії» від 5 березня 2020 року, суд 

урахував показання, надані свідками до суду, та визнав їх достовірними й 

обґрунтованими [614]. У численних рішеннях щодо України, для прикладу 

«Яременко проти України», «Шалімов проти України», «Леонід Лазаренко 

проти України», «Тітаренко проти України», «Олег Колеснік проти України», 

розглядаючи порушення прав обвинуваченої особи під час дачі показань, Суд 

не надає значення виду слідчої (розшукової) дії за національним законом.  

Фактично в КПК України закріплено значно суворіший стандарт. 

На запитання, чи може судовий розгляд відбутися без втручання в 

особисте і сімейне життя, відповідь є очевидною, однак повинні бути 

обмеження, щоб сторони не виходили за межі приписів законів. Хоча головна 

проблема полягає не в тому, чи є певні межі, а саме в їх дотриманні. Тож 

перспективними з наукової та практичної позицій є обидва зазначені 

напрями. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n2123
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4.3. Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя 

під час судових проваджень з перегляду судових рішень 

 

Класифікацію форм перегляду судових рішень здійснюють за різними 

критеріями. Способи оскарження та перевірки судових рішень, зазначає 

Н. Р. Бобечко, класифікують за кількома критеріями: залежно від ролі 

механізму перевірки правосудності судових рішень – на звичайні (ординарні) 

та надзвичайні (екстраординарні); залежно від судової інстанції, яка 

уповноважена перевірити судове рішення, – на деволютивні й недеволютивні; 

залежно від наслідків оскарження судового рішення – на суспензивні та 

несуспензивні; залежно від наслідків перевірки судового рішення – на 

реформаційні та касаційні [34, c. 19]. 

Кримінальне процесуальне законодавство України визначає апеляційну, 

касаційну форми перегляду, а також провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Водночас кримінальне провадження призначене 

охороняти права й свободи особи та їх гарантії. На думку Р. Алексі, права 

людини мають пʼять ознак. Вони є універсальними (їх носієм є будь-яка 

людина), фундаментальними (права людини захищають не всі наявні джерела 

й умови добробуту, а лише основні здібності, інтереси та потреби), є 

абстрактними та моральними за змістом і мають пріоритет над всіма іншими 

правовими нормами [4, c. 23-24]. 

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної 

частини рішення КСУ від 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004 у справі про 

особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України», 

забезпечення прав і свобод потребує, зокрема, законодавчого закріплення 

механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення 

кожним громадянином прав і свобод [407]. Насамперед це означає, що 

кожному, чиї права було порушено, забезпечено право на перегляд судових 

рішень вищим судом (пункт 5 статті 14 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, стаття 2 Протоколу № 7 до Конвенції, 
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частини 1, 2 статті 55 Конституції України). В умовах сьогодення звернення 

до ЄСПЛ для громадян України стало звичайним явищем. Не отримавши 

позитивного результату під час розгляду справи в національному суді, особи 

дедалі частіше звертаються до цього Суду для встановлення порушення прав, 

гарантованих Конвенцією. Одні прагнуть перегляду судового рішення в 

Україні, інші – отримати компенсацію. Цей факт засвідчують і дані 

статистики, оприлюднені ЄСПЛ: станом на 31 серпня 2019 року 14,8 % 

справ, які перебувають на розгляді, це справи проти України [538]. Це 

пов’язано, як зазначає Голова Комітету з міжнародного права Національної 

асоціації адвокатів України В. В. Власюк, з чим повністю погоджуємося, з 

якістю закону та з практикою в діяльності судів і правоохоронних  

органів [55]. 

Права і свободи осіб можуть бути захищені лише в разі ухвалення 

судом законного, обґрунтованого та вмотивованого рішення. Однак таке 

рішення може вже не бути таким, зокрема, у звʼязку з тим, що судом під час 

судового розгляду не були враховані всі обставини, що можуть мати істотне 

значення для справи. Для прикладу, у рішенні у справі «Ліблік та інші проти 

Естонії», прийнятому 28 травня 2018 року, ЄСПЛ встановив, що місцевий 

суд виніс виправдувальний вирок, вказавши на незаконність заходів 

спостереження та неприйнятність зібраних доказів. Протилежного висновку 

дійшов апеляційний суд, який визнав заявників винуватими, а докази – 

прийнятними. Касаційний суд підтвердив позицію суду апеляційного, після 

чого заявники звернулися до ЄСПЛ, вказавши на порушення статті 8 

Конвенції. Вони стверджували, що їхні права було порушено у звʼязку з 

відсутністю належного обґрунтування прихованого спостереження. У 

відповідній справі воно містило лише припущення. ЄСПЛ зазначив, що 

оскільки надання такого дозволу не було належно обґрунтоване, то й 

втручання в приватне життя не було «відповідним до закону» [395].  

Отже, під час апеляційного оскарження та подальшого однойменного 

провадження є реальна можливість усунення тих помилок і недоліків 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193251%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193251%22]}
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судового рішення, які допустив суд першої інстанції під час розгляду 

конкретного кримінального провадження. Полягають такі процесуальні дії в 

перегляді законності й обґрунтованості рішення суду першої інстанції 

шляхом його перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційне 

провадження є різновидом судового провадження в загальній системі видів 

перегляду судових рішень, що здійснюють за правилами судового розгляду в 

суді першої інстанції (статті 342–345 КПК України) з огляду на особливості, 

передбачені главою 31 КПК України. До них, зокрема, належать специфіка 

приводів до початку судового розгляду, форми й умов здійснення цієї 

діяльності, повноважень сторін, строків апеляційного оскарження, порядку 

дослідження доказів тощо [72, c. 202]. 

Однією з гарантій забезпечення процесуального права особи подати 

апеляційну скаргу є передбачена частиною 4 статті 395 КПК України 

можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Щодо 

касаційної скарги слушно зазначає В. В. Шапула, що поняття 

«ознайомитися» не є рівнозначним поняттю «вивчити». Ознайомлення 

передбачає поверхневий перегляд шляхом пролистування матеріалів 

провадження, натомість вивчення – це детальне та глибоке їх дослідження, 

опрацювання. Метою такого ознайомлення є не власне підготовка касаційної 

скарги, а лише вирішення питання про її подання, що свідчить про 

встановлені часові межі для цієї дії [570, c. 112]. 

На підставі здійсненого В. Т. Маляренком аналізу змісту апеляційних і 

касаційних скарг засуджених можна стверджувати, що ознайомлення з 

матеріалами справи зрідка мало значення для їх написання. Здебільшого 

вимога про ознайомлення зумовлена бажанням у такий спосіб затягнути 

процес розгляду справи в апеляційному та касаційному порядку. Це 

спричинено неконкретністю закону, невизначеністю строків й обсягу 

ознайомлення з матеріалами на цій стадії кримінального процесу, 

невизначеністю процедур ознайомлення та вимог щодо його фіксації. У 

державі, зауважує цей науковець, немає особи, до функціональних обов’язків 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3250
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якої належало б ознайомлення учасників судового розгляду з матеріалами 

справи, зокрема тих, які перебувають під вартою. Тому він пропонує 

надавати засудженим право ознайомитися лише з новими матеріалами, тобто 

тими, що були долучені до матеріалів в апеляційному 

провадженні [233, c. 202, 268-269]. Проте, на наш погляд, така пропозиція в 

сучасних умовах здійснення кримінального провадження є не цілком 

доречною, оскільки поняття «матеріали кримінального провадження» 

охоплює всі матеріали в повному їх обсязі, а не лише нові матеріали. 

Інше питання постає щодо подання нових доказів відповідно до 

пункту 6 частини 2 статті 396 КПК України, на які сторони посилаються, 

подаючи апеляційну скаргу, заперечення на неї (пункт 7 частини 2 статті 402 

цього Кодексу) чи її зміни та/або доповнення (частина 3 статті 403 КПК 

України). Зміст цих матеріалів і можливість їх використання під час 

доказування важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, 

його мотивів, мети, обставин, що характеризують особу обвинуваченого, у 

КПК України наразі не визначені. Водночас у них можуть бути відомості, 

пов’язані з особистим і сімейним життям особи, що не підлягають 

розголошенню та є захищеними в законодавстві. Зокрема, відповідно до 

частини 2 статті 32 Конституції України, не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Аналогічною 

є норма частини 2 статті 15 КПК України: ніхто не може збирати, зберігати, 

використовувати й поширювати інформацію про приватне життя особи без її 

згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Проте якщо захисник, 

готуючи апеляційну скаргу, не буде використовувати та поширювати таку 

інформацію без попередньої згоди підзахисної особи, то інші учасники 

апеляційного провадження – потерпілий, цивільний позивач, цивільний 

відповідач, їхні представники – без законодавчого застереження навмисно чи 

з необережності в поданих ними матеріалах можуть зазначити про відомості 
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конфіденційного характеру щодо обвинуваченого, які не підлягають 

розголошенню в судовому засіданні. У цьому разі також постає питання про 

обов’язок цих осіб запобігати розголошенню цієї інформації, про що 

зазначено в частині 4 статті 15 КПК України. 

У звʼязку із цим і з метою нерозголошення таких відомостей, 

пропонуємо доповнити частину 2 статті 396 КПК України та відповідно 

частину 1 статті 401 КПК України абзацом другим у такій редакції: «Зміст 

матеріалів, які додаються до апеляційної скарги, не повинен порушувати 

права, свободи та законні інтереси інших учасників судового провадження». 

Урахування цієї пропозиції передбачає доповнення частини 3 

статті 403 КПК України другим реченням з бланкетною диспозицією такого 

змісту: «Подані нею додаткові матеріали мають відповідати вимогам, 

передбаченим абзацом другим частини 2 статті 396 цього Кодексу». 

За наявності в поданих матеріалах сторін кримінального провадження 

відомостей, які, з одного боку, мають бути використані для виконання 

завдань кримінального провадження, про що зазначено в частині 3 статті 15 

КПК України, а з іншого – не підлягають розголошенню під час проведення 

відкритого судового засідання, суддя-доповідач, відповідно до частини 2 

статті 27 КПК України (згідно з висловленою нами раніше пропозицією – за 

клопотанням сторін), вирішує питання про закритий апеляційний розгляд. 

З огляду на зміст частини 1 статті 405 КПК України, у якій визначено 

загальні питання судового розгляду, під час апеляційного розгляду його 

учасникам може бути поставлено питання, зокрема й ті, що стосуються 

особистого і сімейного життя. Згідно із зазначеними раніше положеннями 

КПК України, під час такого розгляду обвинувачений та інші особи, 

визначені як учасники апеляційного розгляду в частині 1 статті 393 КПК 

України, користуються свідоцьким імунітетом. Це правило, на наш погляд, 

поширюється і на апеляційний розгляд. 

Проте слід зауважити, що зміст засади безпосередності дослідження 

показань, речей і документів, визначений у пункті 16 частини 1 статті 7 КПК 
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України, під час здійснення процесуальної діяльності судом апеляційної 

інстанції відрізняється від змісту цієї засади під час розгляду матеріалів 

кримінального провадження в суді першої інстанції. Діяльність суду 

апеляційної інстанції має певні особливості, до яких, зокрема, належить 

перегляд рішень суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. За 

клопотанням учасників судового розгляду він зобов’язаний, згідно з 

частиною 3 стаття 404 КПК України, повторно дослідити обставини, 

встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони 

досліджені судом першої інстанції не цілком або з порушеннями, і може 

дослідити докази, які не досліджував суд першої інстанції, виключно якщо 

про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли 

клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали 

відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржують. Тобто за 

відсутності таких клопотань суд апеляційної інстанції не вправі за власною 

ініціативою досліджувати докази. Ця позиція підтверджена рішеннями 

ЄСПЛ, зокрема під час вирішення справ: від 24 листопада 2000 року 

«Дактарас проти Литви» [389], від 13 січня 2005 року «Капо проти 

Бельгії» [392], від 9 листопада 2006 року «Білуха проти України [385]. 

Порівнюючи апеляційний та касаційний розгляд, слід зазначити, що 

під час апеляційного провадження, відповідно до частини 3 статті 404 КПК 

України, можуть бути повторно досліджені обставини, встановлені під час 

кримінального провадження, за наявності умов, визначених у цій 

процесуальній нормі. Натомість у касаційного суду таких повноважень 

немає, він лише перевіряє додержання судами першої та апеляційної 

інстанцій законності правил кримінального провадження. Таку перевірку 

Верховний Суд здійснює, досліджуючи процесуальні рішення нижчестоящих 

судів, що оскаржуються, касаційну скаргу та заперечення на неї. Важливим 

напрямом реалізації засади безпосередності дослідження показань, речей і 

документів під час касаційного розгляду є усне висловлювання доводів 

учасниками судового провадження (частини 2, 3 статті 434 КПК України). 
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Отже, вирішальне значення в питанні забезпечення прав особи в 

діяльності національних судів належить правовій позиції, яку формує 

найвищий судовий орган України – Верховний Суд. Саме він, відповідно до 

частини 2 статті 36 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 

2 червня 2016 року № 1402-VIII, не лише виконує основну функцію – 

здійснення правосуддя, виправлення судових помилок, забезпечення 

однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку 

та спосіб, визначені процесуальним законом, а й зобов’язаний утворювати 

єдину правозастосовну практику [362]. 

Виправлення судових помилок касаційним судом пов’язане насамперед 

з оцінкою цінностей та інтересів, захисту яких вимагає скасування судового 

рішення, що набрало законної сили. Водночас має бути віднайдено баланс 

між інтересами конкретних осіб (одна з них розраховує на виправлення 

допущеної стосовно неї судової помилки, а інша – може покладатися на 

результат поточного судового рішення) й інтересами держави, зацікавленої в 

однаковому застосуванні законодавства та виправленні судових помилок. 

Отже, виправлення судової помилки є предметом як публічного, так і 

приватного інтересу [570, c. 247].  

Провадження в суді касаційної інстанції як стадія кримінального 

процесу не є обов’язковою, проте вона є однією з гарантій забезпечення прав 

особи, їх відновлення в разі їх порушення на попередніх стадіях. Для 

прикладу, важливим з огляду на предмет нашого дослідження є питання 

щодо подання до Верховного Суду касаційної скарги, заперечень на неї та 

матеріалів, які додаються, на які сторони посилаються, про що зазначено в 

пункті 6 частини 2 статті 427 та пункті 7 частини 2 статті 431 КПК України. 

У разі відмови від касаційної скарги, зміни й доповнення до неї під час 

касаційного провадження, такі дії здійснюють, згідно з частиною 1 статті 432 

КПК України, за правилами, передбаченими для апеляційного провадження і 

визначеними в статті 403 цього Кодексу. Водночас перелік і зміст цих 

матеріалів, можливість обмеження чи заборона їх використання в КПК 
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України наразі не визначені під час як апеляційного, так і касаційного 

оскарження. Однак не виключено, що саме в них можуть міститися 

відомості, пов’язані з особистим і сімейним життям учасників судового 

провадження, які є захищеними в законодавстві України й не підлягають 

розголошенню. 

З огляду на зазначене та враховуючи невизначеність цього питання в 

КПК України, з метою забезпечення гарантій нерозголошення таких 

відомостей, вважаємо за необхідне законодавчо унормувати це положення та 

доповнити частину 2 статті 427 й частину 1 статті 430 КПК окремим абзацом 

у такій редакції: «Зміст матеріалів, які додаються до касаційної скарги, не 

повинен порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників 

судового провадження».  

Унормування цього положення в зазначених статтях спрямоване на 

дотримання всіх прав та інтересів осіб, незалежно від того, яких із них вони 

стосуються, а не лише їхнього особистого і сімейного життя. З огляду на 

зазначене, така пропозиція повинна мати загальний характер. 

Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами 

першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального 

права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, 

встановлювати й визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в 

оскаржуваному судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність 

певного доказу. У своїх поясненнях сторони й інші учасники судового 

провадження можуть наводити лише ті доводи, які стосуються підстав для 

касаційного розгляду. Проте, вирішуючи питання про доводи сторін, 

Верховний Суд має надати їм належну правову оцінку, адже в іншому 

випадку може бути прийнято незаконне рішення, що може порушити права 

та свободи учасників кримінального провадження. Вивчення практики 

найвищого органу правосуддя стосовно доводів сторін під час касаційного 

провадження засвідчує істотне порушення судами кримінального 

процесуального закону в частині неналежного роз’яснення цих прав. До них 
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належать порушення основоположних засад кримінального провадження, 

зокрема, недоторканності права власності, забезпечення права на свободу й 

особисту недоторканність, права на захист, невтручання в приватне життя, 

змагальності сторін і свободи в поданні суду своїх доказів та доведенні перед 

судом їх переконливості тощо. 

Ілюстрацією неналежної перевірки та відповідної юридичної оцінки 

цих доводів є такі приклади з практичної діяльності. Верховний Суд, 

досліджуючи доводи законного представника стосовно порушення норм 

кримінального процесуального закону під час досудового розслідування, а 

саме безпідставного оголошення підозри ОСОБА_1, оскільки кримінальний 

процесуальний закон не передбачає вручення підозри особі, яка померла, 

зауважив таке. Коли йдеться про реабілітуючі підстави закриття 

кримінального провадження, слід керуватися тим, що особа не вчинила 

протиправного діяння, передбаченого кримінальним законом, i, як результат, 

має право на реабілітацію. До реабілітуючих підстав належать ті, які 

засвідчують повну невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, що їй інкримінують, і тягнуть за собою зняття підозри, 

відновлення доброго імені, гідності та репутації [287, c. 6]. Суд першої 

інстанції перевірив наявність у діях ОСОБА_1 складу кримінального 

правопорушення, урахував наслідки щодо встановлених під час судового 

засідання фактичних обставин справи, встановив факт вчинення 

кримінального правопорушення саме ОСОБА_1, а тому був позбавлений 

можливості його виправдати, тобто встановив відсутність підстав для його 

реабілітації [319]. 

В іншому випадку апеляційний суд переглядав матеріали 

кримінального провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу 

місцевого суду про закриття кримінального провадження. Скаржник 

зазначав, що не вчиняв злочину, передбаченого статтею 356 КК України, і 

просив повернути йому автомобіль. За наявності спору про належність 

речового доказу всупереч вимогам КПК України, передбаченим у статті 100 
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цього Кодексу, суд вирішив питання, що регулює ЦК України, зокрема про 

встановлення фактичного володіння майном, що могло бути вирішено лише в 

порядку цивільного судочинства. Отже, доводи касаційної скарги про 

неправильне вирішення апеляційним судом долі речового доказу – 

автомобіля – є слушними [313]. 

Відомим є випадок, коли в касаційній скарзі засуджений та його 

захисник просили скасувати рішення судів попередніх інстанцій за 

результатами розгляду заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами та призначити новий розгляд у суді першої 

інстанції. Як нововиявлену обставину визначено розбіжності між 

покладеними судом в основу вироку показаннями лікаря-стоматолога 

ОСОБА_2 і висновками судово-медичної експертизи в частині 

стоматологічного статусу ОСОБА_3, в умисному вбивстві якого ОСОБА_1 

визнано винуватою. На думку засудженого, такі розбіжності свідчать про 

підроблення доказів і надання свідком завідомо неправдивих показань, що є 

підставою для скасування обвинувального вироку в порядку передбаченої 

главою 34 КПК України процесуальної процедури. 

Колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду 

рішення судів попередніх інстанцій залишила без змін, обґрунтовуючи це 

тим, що належного підтвердження доводів у частині підроблення висновку 

експерта та (або) надання свідком завідомо неправдивих показань 

засуджений суду не надав, а результатів здійснення кримінальних 

проваджень за цими фактами матеріали справи не містять [276]. 

Підсумовуючи розглянуті приклади, можна стверджувати, що в 

правозастосовній діяльності постають проблеми щодо якісних і 

переконливих доводів з позицій дотримання прав учасників кримінального 

провадження для прийняття законних судових рішень. Верховний Суд через 

свої правові позиції, зокрема визнання чи невизнання доводів 

обґрунтованими, в одних випадках виправляє помилки судів нижчих 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
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інстанцій, в інших – залишає судові рішення без змін, підтверджуючи тим 

самим правильність їх прийняття. 

На відміну від перегляду судового вироку в порядку апеляційного та 

касаційного оскарження, підставою перегляду судових рішень є не недоліки 

розгляду справи судом (незаконність та (або) необґрунтованість вироку, 

порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення вироку 

суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво 

вплинути на прийняття обвинувального вироку, оскільки учасники розгляду 

справи не знали про неї, а отже, не могли надати суду дані про неї. Тобто 

перегляд судових рішень має на меті не усунення судових помилок, а лише 

перегляд уже розглянутої справи з огляду на обставину, про наявність якої 

стало відомо після ухвалення судового рішення [434]. 

Водночас В. М. Тертишник слушно зауважує, що провадження за 

нововиявленими обставинами – це процесуально-правовий інститут усунення 

судових помилок, виявлених після набуття судовим рішенням чинності, 

спрямований на зміцнення гарантій захисту прав і свобод людини, законності 

й справедливості правосуддя [468, c. 258]. 

У межах теми нашого дослідження перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами є ефективною формою захисту та відновлення 

прав і свобод людини. Одна з проблем, пов’язаних із забезпеченням 

невтручання в особисте і сімейне життя в кримінальному провадженні під 

час його здійснення, обумовлена колом осіб, які мають імунітет свідка. 

Імунітет свідка можна визначити як сукупність нормативно закріплених 

правил, що звільняють осіб від передбаченого законом обов’язку давати 

показання, а також що звільняють будь-якого допитуваного від обов’язку 

дачі ними показань щодо осіб, які є його близькими родичами, членами сім’ї 

та свідчити проти самого себе [60, c. 105].  

Відповідно до частини 1 статті 18 КПК України, зміст імунітету свідків 

полягає в тому, що жодна особа не може бути примушена давати пояснення, 

показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у 
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вчиненні її близькими родичами або членами її сім’ї кримінального 

правопорушення. Право свідка відмовитися свідчити проти самого себе та 

близьких родичів, коло яких визначено в пункті 1 частини 1 статті 3 КПК 

України, а також встановлення заборони на допит за певними обставинами 

окремих категорій свідків передбачене частиною 2 статті 65 КПК України. 

Водночас зміст імунітету свідків значно ширший від положень, 

сформульованих у нормах КПК України. Імунітет свідків є балансом між 

суспільним інтересом встановлення достовірних відомостей у кримінальному 

провадженні й потребою збереження в таємниці особистого і сімейного 

життя. Проте його надають не для використання в особистих інтересах осіб, а 

з метою реалізації комплексу конституційних прав особи, що можуть бути 

обмежені або порушені під час кримінального провадження. 

Досліджуючи питання класифікації імунітетів у кримінальному 

процесі, О. В. Ткаля імунітет використовує у формі імунітету свідка, а також 

особливого порядку, зумовленого здійсненням публічних функцій, 

застосування примусових заходів і проведення слідчих дій [472, c. 82]. 

Переконливішою є позиція М. В. Харітонової, яка виокремлює абсолютний 

імунітет – заборону допитувати як свідків; відносний імунітет – можливість 

відмови від дачі показань; імунітет осіб, які можуть відмовитися відповідати 

на окремі поставлені запитання [555, c. 246]. 

Водночас, на наше переконання, імунітет свідка має два аспекти: 

визначення в законі осіб, які мають право не давати показання, і заборону 

допитувати певних осіб як свідків. Вважаємо також, що існує необхідність у 

певному розмежуванні статусу осіб, які мають право не давати показання, й 

осіб, допит яких є недопустимим. Цих осіб необхідно розділити на дві групи: 

а) особи, яких згідно із законом недопустимо допитувати як свідків; 

б) особи, які мають право не давати показання. 

До першої групи належать особи, зазначені в частині 2 статті 65 КПК 

України. Цей перелік охоплює осіб, які не можуть у принципі бути джерелом 

надання фактичних даних, з огляду на непереборні сумніви в її достовірності. 
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Водночас, відповідно до частини 3 статті 65 КПК України, певна 

категорія учасників кримінального провадження може бути звільнена від 

обов’язку зберігати таємницю, проте перелік таких учасників кримінального 

провадження не є безспірним. Зокрема, це стосується журналістів, що 

користуються абсолютним імунітетом щодо відомостей, які містять 

конфіденційну інформацію професійного змісту, надану за умови 

нерозголошення авторства або джерела інформації. На наше переконання, на 

них також мала б розповсюджуватися зазначена норма цього Кодексу. 

З одного боку, у статті 26 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року № 2782-XII 

в переліку прав журналіста передбачено право на збереження таємниці 

авторства й джерел інформації та обов’язок задовольняти прохання осіб, які 

надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці 

авторства [341]. Аналогічна норма є в пункті «ж» частини 1 статті 59 Закону 

України «Про телебачення та радіомовлення» від 21 грудня 1993 року 

№ 3759-XII, де зазначено, що телеорганізація зобов’язана зберігати в 

таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, 

яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її 

імені [363]. Проте в Законах України «Про інформацію», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні» визначено, що джерело 

інформації повинно бути розкрите за рішенням суду, що підтверджено в 

постанові Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 

«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, 

а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», яка визначає, крім 

іншого, що належним відповідачем у разі поширення оспорюваної 

інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу 

та власник вебсайту [360]. 

Також слід розмежовувати можливість поширення публічної чи 

приватної інформації та особу, якої вона стосується. Зокрема, публічні 

персони відкриті для суспільства, ніж приватні, як наслідок, можуть бути 
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публічно розкритиковані (наприклад, справа «Ляшко проти України» [444]). 

Дискусійним є визначення кола осіб, які наділені імунітетом свідка. 

Для прикладу, це експерт, проте не зазначено про імунітет спеціаліста, якого 

залучають до проведення СРД. Не цілком зрозумілою є мета, яку 

переслідував законодавець, поширюючи правила імунітету свідка на суддів, 

присяжних засідателів. Якщо ця мета полягала лише в забезпеченні 

нормального виконання ними своїх функцій, тоді зазначені правила 

необхідно було б поширити й на дізнавача, слідчого, прокурора, що також 

мають доступ до відомостей, які становлять таємницю особистого і 

сімейного життя, під час виконання ними професійних обов’язків як 

представників органів державної влади. 

Нині трендом стала подача адвокатом до слідчого клопотання про 

виклик на допит як свідка прокурора – процесуального керівника або іншого 

слідчого з групи. Начебто їм відомі всі обставини кримінального 

провадження, і вони можуть надати слідчому важливу інформацію, якої 

немає у справі. З мотивів наявності підстав припускати, що 

слідчому/прокурору стали відомі дані, які виправдовують підозрюваного, 

проте вони не долучили їх до кримінального провадження [281].  

Вважаємо, що правила про імунітет свідка слідчого, прокурора, судді, 

присяжного засідателя мають бути схожими: усі вони є представниками 

публічної влади, саме в такій ролі всі вони отримують доступ до відомостей у 

звʼязку з розслідуванням кримінального правопорушення. Цим зазначені 

особи радикально відрізняються від священнослужителя і адвоката, які 

одержують конфіденційні відомості безпосередньо від клієнта за його 

добровільною згодою. Правова й етична сутність діяльності 

священнослужителя та адвоката передбачають наявність повної довіри з боку 

особи, яка до них звернулася, тому надання цим особам імунітету свідка 

цілком виправдано, на відміну від слідчого, дізнавача, прокурора, судді, 

присяжного засідателя. Під час вирішення питання про надання їм імунітету 

свідка слід керуватися насамперед характером відомостей, доступ до яких 
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такі особи отримали у звʼязку з розслідуванням кримінального 

правопорушення. Якщо такі відомості пов’язані з таємницею особистого і 

сімейного життя учасників кримінального провадження або іншою 

таємницею, охоронюваною законом, надання всім переліченим учасникам 

імунітету свідка вважаємо можливим, якщо інтереси правосуддя не 

вимагають іншого. Такий підхід цілком узгоджено з міжнародно-правовими 

актами. Зокрема, у статті 4 Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання 

правопорядку від 17 грудня 1979 року, прийнятого 34-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН, передбачено обов’язок працівників правоохоронних органів 

зберігати в таємниці відомості конфіденційного характеру, які вони 

отримують у процесі здійснення своєї діяльності, якщо виконання їхніх 

обов’язків або вимоги правосуддя не вимагають іншого [160].  

Відповідно до частини 3 статті 48 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо суті 

справ, які знаходяться в його провадженні, крім випадків, установлених 

законом. Отже, українське законодавство не виключає, що у випадках і 

порядку, передбачених процесуальним законодавством, суддя може давати 

пояснення або показання по суті розглянутих ним або за його участю 

справ [362].  

Ця проблема надзвичайно актуальна в разі перегляду судових рішень, 

насамперед під час провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. Відповідно до частини 1 статті 459 КПК України, судові 

рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за 

нововиявленими або виключними обставинами. Правильне розуміння 

поняття нововиявлених обставин, підстав і порядку здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими обставинами має важливе 

значення для правозастосовної практики й дотримання прав і законних 

інтересів учасників цього провадження [286, c. 405].  

Нововиявленими обставинами визнають: 
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1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність 

перекладу висновку й пояснень експерта, завідомо неправдиві показання 

свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується 

вирок. 

Саме така редакція цієї процесуальної норми видається досить спірною 

через низку причин. По-перше, відповідно до частини 1 статті 84 КПК 

України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в 

передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та 

обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають 

доказуванню. Вичерпний перелік процесуальних джерел доказів визначено в 

частині 2 статті 84 КПК України, до них належать показання, речові докази, 

документи, висновки експертів, а під час кримінального провадження щодо 

кримінальних проступків – також пояснення осіб, результати медичного 

освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних 

засобів, що мають функції фото- й кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису (частина 1 статті 298
1
 КПК України). З огляду на 

зазначене, штучним є створення або підроблення не лише доказів, а й їхніх 

процесуальних джерел, що означає отримання їх усупереч встановленому 

процесуальному порядку. Для прикладу, такими незаконними діями будуть 

складання завідомо підроблених документів, використаних їх як речових 

доказів, підкидання або підроблення інших речових доказів, складання та 

видача особою завідомо неправдивих документів, внесення до них змін чи 

доповнень, що завідомо не відповідають дійсності, фальсифікація протоколів 

проведення СРД, НСРД, інших документів, що мають бути складені під час 

проведення процесуальних дій, тощо. 

Отже, підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами, визначеними в аналізованому пункті 1 частини 2 статті 459 

КПК України, має бути не лише штучне створення або підроблення доказів, а 

й їхніх процесуальних джерел. На наше переконання, цей факт має бути 
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передбачено в зазначеній нормі, яку після слів «підроблення доказів» слід 

доповнити словосполученням «та їхніх процесуальних джерел»; 

По-друге, ми не поділяємо позицію, що ці обставини, відповідно до 

частини 1 статті 459 КПК України, є підставами для перегляду справи за 

нововиявленими обставинами лише у випадку, якщо такі дії учасників 

кримінального провадження встановлені судовим рішенням, що набрав 

законної сили. На думку дослідників, до винесення остаточного вироку у 

справі щодо винних дій зазначених осіб і набрання ним законної сили ніхто 

не вправі звертатися із заявою про перегляд рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Підроблення документів може бути підставою 

для перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише в тому 

випадку, якщо ці документи були взяті судом до уваги й стали основою для 

прийняття ним певного рішення. Тобто якщо сфальсифікованим було 

визнано документ, який хоч і подавали до суду у справі, проте він 

безпосередньо не потягнув за собою ухвалення певного рішення чи, 

наприклад, був визнаний судом неналежним або недопустимим, то у випадку 

визнання його сфальсифікованим немає підстав для перегляду рішення [144].  

Проте саме така позиція в сучасних умовах здійснення кримінального 

провадження є не цілком доречною, оскільки обставини, що стосуються 

зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження, у разі неможливості ухвалення вироку, як 

зазначено в частині 4 статті 459 КПК України, можуть бути підтверджені 

постановою або ухвалою про закриття кримінального провадження, ухвалою 

про застосування примусових заходів медичного характеру. 

Отже, на наш погляд, обставини, передбачені пунктом 1 частини 2 цієї 

статті КПК України, можуть бути встановлені не лише вироком суду, що 

набрав законної сили, а й за неможливості ухвалення вироку – повинні бути 

підтверджені матеріалами розслідування або судового провадження. З огляду 

на зазначене, пропонуємо доповнити цю норму статті 459 КПК України після 

слова «вироку» словосполученням «а при неможливості ухвалення вироку 



405 
 

можуть бути підтверджені матеріалами розпочатого досудового 

розслідування або судового провадження»  

Вирок може бути визнано законним, обґрунтованим і справедливим, 

якщо він постановлений відповідно до вимог процесуального закону, 

ґрунтується на правильному застосуванні кримінального закону, а покарання 

не є надмірно суворим чи м’яким. Законність вироку з позицій 

процесуального права означає, що всі процедурні правила мають бути 

дотримані під час усього судового розгляду, а не лише безпосередньо під час 

постановлення вироку. Вирок буде вважатися незаконним, коли істотні 

порушення закону допущені судом під час судового розгляду, які передували 

постановленню вироку, і коли такі порушення були наявні під час 

розслідування. Законним може бути тільки вирок, постановлений за суворого 

дотримання процесуального закону протягом усього кримінального 

судочинства [367, c. 409, 411-412]. 

Відповідно до частини 2 статті 459 КПК України до нововиявлених 

обставин також належить: 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

вироку чи постановлення ухвали, яку необхідно переглянути; 

4) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду під 

час ухвалення судового рішення та які самі собою або разом із раніше 

виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, які 

необхідно переглянути. 

Зазначені в пунктах 1, 4 частини 2 статті 459 КПК України 

нововиявлені обставини може бути встановлено, на наш погляд, у постанові 

прокурора, слідчого або дізнавача про закриття кримінального провадження 

в разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, у звʼязку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого та в 

інших випадках, передбачених частиною 1 статті 284 цього Кодексу. Проте в 

будь-якому разі ці обставини мають бути встановлені, тобто їх наявність 

повинна бути підтверджена доказами, зібраними відповідно до вимог КПК 
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України. Для доказування зазначених обставин важливе значення можуть 

мати показання не лише судді, присяжного засідателя, а й слідчого, 

прокурора, які брали участь у кримінальному провадженні. Такі показання 

необхідні для того, щоб уникнути повторного незаконного або 

необґрунтованого рішення у справі, оцінити, наскільки ці обставини сприяли 

прийняттю такого рішення. 

Наявна також неузгодженість норм матеріального права про 

кримінальну відповідальність за частиною 2 статті 387 КК України за 

розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування та процесуальною необхідністю розголошення відомостей 

досудового розслідування за письмовим дозволом слідчого, прокурора в тому 

обсязі, у якому вони визнають можливим, про що зазначено в частині 1 

статті 222 КПК України. Проблемним є питання про притягнення слідчого, 

прокурора до кримінальної відповідальності за таке розголошення даних під 

час виконання ними визначених законом процесуальних повноважень. КПК 

України, правильно зазначає О. В. Плахотнік, чітко не закріплює 

процесуальні повноваження слідчого та прокурора щодо прийняття 

процесуального рішення про розголошення даних досудового розслідування. 

Зазначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати 

лише з письмового дозволу слідчого або прокурора й у тому обсязі, у якому 

вони визнають можливим [300, c. 90].  

Отже, кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 387 КК 

України не може бути застосована до слідчого та прокурора у випадку 

законного розголошення даних досудового розслідування під час виконання 

завдань кримінального провадження. 

Виключними обставинами визнають: 

1) встановлену Конституційним Судом України неконституційність, 

конституційність закону, іншого правового акта чи окремого їх положення, 

застосованого судом під час вирішення справи; 
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2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань під час 

вирішення цієї справи судом. 

Під час тлумачення цієї обставини постає питання: порушення 

Україною яких саме міжнародних зобов’язань під час вирішення цієї справи 

судом може бути підставою для перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили. КПК України не дає відповіді на це питання. 

Водночас зазначена обставина засвідчує необхідність передбачити в 

національному законодавстві диференційований підхід до виконання рішень 

ЄСПЛ під час перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, що 

істотно вплинули на законність й обґрунтованість прийнятого судового 

рішення, передусім щодо тлумачення та застосування Конвенції і протоколів 

до неї. Проте ЄСПЛ не може винести нове рішення по суті кримінального 

провадження. Для прикладу, у пункті 42 рішення «Гурепка проти України» 

від 6 вересня 2005 року (заява № 61406/00) Суд зауважив, що в нього немає 

завдання діяти як апеляційний суд або, як подеколи кажуть, як суд четвертої 

інстанції щодо рішень національних судів. Роль їх полягає в тому, щоб 

тлумачити й застосовувати положення норм національного матеріального та 

процесуального права. Національні суди знаходяться в кращому становищі 

щодо оцінювання достовірності свідчень свідків або важливості доказів 

стосовно питань у справі [388]. Саме тому, на наш погляд, підставою для 

перегляду судового рішення повинні бути такі порушення, встановлені 

ЄСПЛ, що істотно вплинули на законність й обґрунтованість постановленого 

вироку, ухвали, постанови суду. Такими є порушення, зокрема, статті 8 

Конвенції, що можуть бути підставою для перегляду рішення стосовно 

допустимості доказів. Для прикладу, у справі «Пантелеєнко проти України» 

від 29 червня 2006 року (заява № 11901/02) заявник подав скаргу щодо 

незаконного обшуку його офісу та розголошення на судовому слуханні 

конфіденційної інформації про стан його психічного здоров’я та 

психіатричного лікування, що порушило права, гарантовані йому статтею 8 
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Конвенції. Суд постановив, що втручання, яке розглядають, не було 

здійснено відповідно до закону, а отже, відбулося порушення статті 8 

Конвенції. Аналогічно у пункті 54 справи «Волохи проти України» від 

2 листопада 2006 року (заява 23543/02) ЄСПЛ зазначив, що було порушено 

норми статті 8 Конвенції щодо арешту кореспонденції заявників, оскільки 

втручання не можна розглядати як таке, що було здійснене згідно із законом, 

оскільки законодавство України не визначає з достатньою чіткістю межі й 

умови здійснення органами влади своїх дискреційних повноважень у сфері, 

про яку йдеться, та не передбачає достатніх гарантій захисту від свавілля під 

час застосування таких заходів спостереження [441]. Ці справи свідчать про 

недопустимість доказів, отриманих зазначеним шляхом, тож в обох випадках 

судові рішення має бути переглянуто;  

3) встановлення вини судді у вчиненні кримінального правопорушення 

або зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження, унаслідок якого було ухвалено судове рішення. 

Щонайменше останні дві з перелічених у частині 3 статті 459 КПК 

України підстав під час перегляду судових рішень також мають бути 

встановлені з дотриманням вимог КПК України, тобто тими джерелами 

доказів, що перелічені в частині 2 статті 84 КПК України. У цьому випадку 

для встановлення зазначених обставин також може бути необхідним допит 

слідчого, прокурора, судді про обставини розгляду кримінальної справи, 

причини порушень положень Конвенції, інші обставини, їх характер, 

причини, вплив на прийняття ними рішення. 

Відповідно до частини 5 статті 33 КПК України, Велика Палата 

Верховного Суду здійснює перегляд судових рішень у зв’язку зі 

встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань у процесі 

вирішення певної справи судом. 

У практичній діяльності одним з найскладніших питань є визначення 

умов, за яких є можливим повторний перегляд кримінальної справи по суті. 
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В окремих випадках Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про 

можливість самостійної зміни судового рішення під час перегляду справи за 

виключними обставинами, зокрема на підставі встановлення ЄСПЛ 

порушень статті 6 Конвенції, пов’язаних із недопустимістю використання 

встановленої сукупності доказів. У таких випадках Великій Палаті 

Верховного Суду необхідно було оцінити достатність сукупності доказів, що 

залишилися після виключення з обсягу доказів, отриманих унаслідок 

істотного порушення прав і свобод людини, а також тих доказів, що були 

отримані завдяки інформації з таких джерел. 

Ми цілком поділяємо позицію судді Великої Палати Верховного Суду 

О. Г. Яновської, що умовами, у разі дотримання яких є можливою зміна 

судового рішення під час перегляду справи за виключними обставинами, 

зокрема, на підставі встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення державою міжнародних 

зобов’язань під час вирішення справи судом, є такі випадки: 

– рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана 

Україною, встановлено порушення державою міжнародних зобов’язань у 

процесі вирішення справи судом; 

– встановлені порушення вплинули на загальну справедливість 

судового розгляду; 

– встановлені порушення мали наслідком обмеження, звуження або 

позбавлення прав заявника, пов’язаних із процесом доказування (збиранням 

та оцінкою доказів, представленням і доведенням своєї правової позиції 

перед судом); 

– виправлення встановлених порушень прав заявника під час перегляду 

за виключними обставинами не потребує дослідження доказів і не 

обумовлює необхідності переоцінки достовірності доказів; 

– під час застосування доктрини «плодів отруєного дерева» сукупність 

доказів, що залишилися після виключення з обсягу доказової бази доказів, 

отриманих унаслідок істотного порушення прав і свобод людини, а також тих 
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доказів, що були отримані завдяки інформації з таких джерел, є достатньою 

для підтвердження доведеності вини заявника в інкримінованих йому 

кримінальних правопорушеннях [582]. 

Отже, слід зауважити, що функція Верховного Суду щодо забезпечення 

єдиної судової практики має сприяти належному рівню захисту всіх 

конвенційних прав особи в кримінальному провадженні, зокрема й 

невтручанню в особисте і сімейне життя. 

З огляду на зазначене, пропонуємо внести зміни до статті 65 КПК 

України, виклавши пункт 7
1
 частини 2 цієї процесуальної норми в такій 

редакції: 

«7
1
) слідчий, прокурор – про обставини кримінального провадження, 

які стали їм відомі у звʼязку з участю в цьому кримінальному провадженні, 

за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали;». 

Співвідношення гласності й таємності на всіх стадіях кримінального 

процесу потребує оптимізації, а чинні норми – у детальнішому опрацюванні. 

Після прийняття КПК України було здійснено суттєвий крок у цьому 

напрямі. Уперше в законодавстві держави захист таємниці особистого і 

сімейного життя учасників кримінального провадження є однією з підстав 

існування таємниці досудового розслідування: встановлена заборона на 

розголошення відомостей особистого й сімейного життя особи без їх згоди. 

Розширено перелік випадків, коли докази за вимогою сторін мають бути 

досліджені в закритому засіданні суду. 

Проте можливості для подальшого вдосконалення правових норм, що 

дають змогу ефективно обмежити небажаний розголос про особисте й 

сімейне життя осіб, досі залишаються. Адже важливо не спричинити шкоду 

інтересам суспільства, з низки причин зацікавленого у відкритому судовому 

розгляді матеріалів кримінального провадження. 

Дієвість захисту порушених прав, свобод, інтересів осіб, 

опосередкованих рішенням відповідного юрисдикційного органу, 
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безпосередньо пов’язана з його виконанням. У переважній більшості 

випадків ідеться саме про судові рішення, більшість з яких передбачає 

примусове виконання. Зокрема, відповідно до частини 2 статті 21 КПК 

України, вирок й ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, 

визначеному цим Кодексом, є обов’язковими та підлягають безумовному 

виконанню на всій території України. Водночас ухвалення судового рішення 

та його подальше виконання здійснюють різні суб’єкти (відповідно – суд та 

органи державної виконавчої служби чи приватні виконавці або інший 

відповідний орган чи установа, на які покладено обов’язок виконати судове 

рішення), не підпорядковані один одному, це відбувається в різних 

юрисдикційних процесах (зокрема, судове рішення ухвалюють у 

кримінальному процесі, а його виконання здійснюють у межах виконавчого 

провадження). Саме з виконанням судового рішення пов’язане фактичне та 

безпосереднє поновлення порушених прав, свобод, інтересів осіб, потерпілих 

від кримінальних правопорушень, тож важливим є значення в механізмі їх 

поновлення стадії виконання судових рішень, урегульованої в розділі VIII 

КПК України. 

Відповідно до частини 1 статті 539 КПК України, питання, що 

постають під час і після виконання вироку, вирішує суд за клопотанням 

(поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного 

представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, 

установ чи органів у випадках, встановлених законом. Однак суттєвий 

недолік урегулювання цієї діяльності полягає в тому, що в жодному випадку 

в цьому Кодексі не зазначено, який саме процесуальний документ мають 

подавати до суду зазначені особи [506, c. 16]. 

Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом України, орган або 

установа виконання покарань подає до суду як клопотання, так і подання, 

однак випадки складання кожного із зазначених документів не визначено. 

Відповідно до загальних норм КПК України, клопотання складають захисник 

і законний представник. Стосовно прокурора це питання в законодавстві 
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чітко не вирішено: відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, 

він складає клопотання, а за Законом України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 року – може подавати подання. У КПК України 

неодноразово застосовано термін «подання», проте в значенні дії, яку в цей 

час фактично проводять. Натомість про подання як процесуальний документ 

ідеться лише в частині 1 статті 539 КПК України. Тож залишилося 

незрозумілим, яка саме особа з перелічених у цій процесуальній нормі подає 

клопотання, а яка – подання. З метою уникнення цієї невизначеності й 

уніфікування документів, що подають до суду на всіх стадіях кримінального 

провадження, пропонуємо з частин 1–6 статті 539 КПК України термін 

«подання» в усіх відмінках виключити. Ця пропозиція видається цілком 

обґрунтованою та логічної ще й тому, що в подальших частинах 7–9 цієї 

статті й інших статтях розділу VIII цього Кодексу про подання як назву 

процесуального документа не йдеться, а зазначено лише про клопотання. 

Суперечливим є процесуальне унормування участі прокурора в 

судовому засіданні в стадії виконання судового рішення. У загальній нормі 

частини 1 статті 324 КПК України передбачено: якщо в судове засідання не 

прибув за повідомленням, зокрема, прокурор у кримінальному провадженні, 

суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час і місце проведення нового 

засідання та вживає заходів щодо прибуття його до суду. Натомість частина 5 

статті 539 КПК України, яка має два абзаци, у першому з них передбачає 

вичерпний перелік учасників судового засідання, серед яких: засуджений, 

його захисник, законний представник, прокурор, а в другому – що 

неприбуття в судове засідання осіб, які були належно повідомлені про місце 

та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового 

розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом обов’язковою або 

особа повідомила про поважні причини неприбуття. Отже, за логікою 

законодавця, неявка прокурора не є перешкодою для розгляду поданих до 

суду матеріалів. Така постановка питання не видається обґрунтованою з 

огляду на важливість питань, що розглядає суд на стадії виконання судових 
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рішень. Відповідно до частини 2 статті 324 КПК України, у разі 

неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні його 

замінюють іншим у порядку, передбаченому статтею 37 цього Кодексу. 

Відповідно до частини 4 статті 324 КПК України, йому надають час, 

достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та 

підготовки до участі в судовому засіданні. Отже, ми не поділяємо позиції, що 

проводити судове засідання під час виконання судового рішення можна без 

прокурора. 

З метою узгодження зазначених процесуальних норм пропонуємо 

доповнити абзац другий частини 5 статті 539 КПК України другим реченням 

такого змісту: «Наслідком неприбуття прокурора є відкладення судового 

розгляду». Таке доповнення є актуальним і необхідним ще й тому, що, 

відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру», представництво 

прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає в здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина 

або держави, у випадках і порядку, встановлених законом. 

Під час проведення процесуальних дій на стадію виконання судових 

рішень поширюються положення частини 2 статті 27 КПК України. У цій 

нормі визначено загальне правило, відповідно до якого суд може прийняти 

рішення про здійснення закритого судового засідання впродовж усього 

судового провадження або його окремої частини. Приводами для прийняття 

такого рішення визначено, зокрема, необхідність запобігти розголошенню 

відомостей про особисте і сімейне життя чи обставин, які принижують 

гідність особи (пункт 3 частини 2 статті 27 КПК України) та/або 

розголошення таємниці, охоронюваної законом (пункт 4 цієї процесуальної 

норми) [527, c. 332]. У переліку питань, які вирішує суд під час виконання 

судових вироків, передбачених у частині 1 статті 537 КПК України, низка їх 

підпадає під підстави проведення закритого судового розгляду. До таких 

підстав належать: про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років (пункт 4 статті 537 КПК 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n652
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України); про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від 

відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до 

трьох років (пункт 5); про звільнення від покарання за хворобою (пункт 6); 

про застосування до засуджених примусового лікування та його припинення 

(пункт 7 зазначеної статті цього Кодексу) [506, c. 17]. 

Ці обставини безпосередньо пов’язані з особистим і сімейним життям з 

огляду на рішення Конституційного Суду України (справа № 1-9/2012 від 

20 січня 2012 року № 2-рп/2012), рішення ЄСПЛ, які вважають, що до сфери 

приватного життя належать, зокрема, психічне здоров’я, стан здоров’я, 

сімейний стан (народження дитини поза шлюбом), сексуальне життя тощо, 

які контролює безпосередньо індивід, тобто вони вільні від зовнішнього 

втручання. Змістом особистої таємниці є відомості про приватне життя 

конкретної особи, які вона не бажає розповсюджувати серед інших осіб. 

На наш погляд, таємне в значенні особистого і сімейного має 

залишатися невідомим для органів держави, а збереження цього таємного має 

бути забезпеченим через невтручання в нього та його непорушення 

сторонніми особами, крім випадків, чітко визначених у законі. Адже 

таємниця – це охоронювана законом конфіденційна інформація в певній 

сфері суспільних відносин, що відома визначеному колу осіб. 

З огляду на це, пропонуємо законодавчо унормувати гарантії 

нерозголошення відомостей конфіденційного характеру про особу (осіб), 

щодо якої (яких) суд вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку. 

Урахування цієї пропозиції передбачає внесення доповнення до частини 5 

статті 539 КПК України абзацу третього такого змісту: «Під час вирішення 

питань, зазначених у пунктах 4–7 частини 1 статті 537 цього Кодексу, суд 

в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством 

України, може прийняти рішення про здійснення кримінального 

провадження в закритому судовому засіданні». 

Нерозв’язаною є проблематика подання документів, які підтверджують 

наявність питань, які має враховувати суд під час виконання вироків. Для 
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прикладу, у випадках, передбачених пунктом 7 статті 537 КПК України, у 

частині 5 статті 539 цього Кодексу передбачено, що лікарська комісія, надає 

висновок стосовно питань застосування до засудженого примусового 

лікування або його припинення, у випадку розгляду таких питань. Щодо 

інших випадків, розгляд яких передбачено на стадії виконання судових 

рішень, законодавець конкретної відповіді не дає. Прогалиною є, зокрема, 

питання, яким документом має бути підтверджено вагітність для звільнення 

жінок від покарання. Про документи, які має бути подано в цих випадках як 

додатки до клопотання (подання), не йдеться ні в КК України, ні в КПК 

України, ні в Кримінально-виконавчому кодексі України. Частково відповідь 

на це питання, хоча й неоднозначна, міститься у відомчих нормативно-

правових актах. Зокрема, у спільному наказі Міністерства юстиції України та 

Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку 

організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 

15 серпня 2014 року № 1348/5/572 передбачено, що під час першого огляду 

лікарем-акушером-гінекологом вагітної засудженої заповнюють форму 

№ 111/о «Індивідуальна карта вагітної і породіллі», затверджену наказом 

Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової 

статистичної документації, що використовується в поліклініках 

(амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 року № 302 (із змінами), і форму 

первинної облікової документації № 113/о «Обмінна карта пологового 

будинку, пологового відділення лікарні», затверджену наказом Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової 

документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям 

та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення», від 13 лютого 2006 року 

№ 67, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за 

№ 221/12095 (із змінами), які зберігають у медичній частині 

(фельдшерському пункті), а в разі направлення вагітної в заклад охорони 

здоров’я передають до такого закладу [345]. Про ці документи йдеться в 

Інструкції щодо заповнення облікової статистичної форми № 147/о «Довідка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0302282-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za221-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za221-06
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для призначення і виплати державної допомоги у звʼязку з вагітністю та 

пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування», затвердженій наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 18 березня 2002 року № 93 [148]. 

Підтвердженням факту вагітності є зазвичай: позитивний тест на 

вагітність, аналіз крові на хоріонічний гонадотропін людини і визначення 

вагітності за ультразвуковою діагностикою. Наразі десятки інтернет-ресурсів 

пропонують усім охочим будь-які медичні довідки. Щоб унеможливити 

підроблення документів, Міністерство охорони здоров’я України 

запровадило Єдиний реєстр медичних оглядів [288]. Дані будуть 

автоматично відображатися в електронній системі, де можна перевірити 

справжність довідки. Наразі база працює в тестовому режимі. У Кодексі 

законів про працю України в редакції від 31 грудня 2020 року щодо вагітних 

жінок використовують термін «відповідний медичний висновок» [159]. 

Не визначено в законодавстві й переліку документів, які подають під 

час вирішення питання про звільнення від покарання за хворобою. У 

розділі VI «Порядок підготовки та подання до суду матеріалів для вирішення 

питання про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання за 

хворобою» зазначеного раніше спільного наказу Міністерства юстиції 

України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення 

волі» від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 зазначено, що складають 

медичний висновок, який погоджує завідувач відповідного закладу охорони 

здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України. Натомість у 

додатку 13 до цього Порядку визначено перелік хвороб, які є підставою для 

подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого 

відбування покарання [506, c. 19]. 

Отже, за необхідності встановлення факту вагітності та хвороби 

додатком до клопотання (подання) під час вирішення питання, відповідно до 

пунктів 4, 5 статті 537 КПК України, має бути, на наше переконання, 
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медичний висновок, складений колегією медичних працівників за місцем 

відбування покарання або за місцем виконання судового рішення.  

Будучи юрисдикційним, виконавче провадження має свої напрями, що 

утворюють його складники. Водночас у науково-методичній літературі 

здебільшого використовують термін «стадії» з позицій процесуальних 

галузей (кримінального процесуального, цивільного процесуального, 

господарського процесуального тощо) звичайно пов’язують з терміном 

«процес», зокрема, стадії цивільного процесу, стадії господарського 

процесу [553, c. 116].  

Насправді складно аналізувати відповідний юрисдикційний процес, 

оминаючи його стадії. Це пов’язано з темпоральною (часовою) і предметною 

єдністю та одночасною диференціацією відповідного юрисдикційного 

процесу. Процесуальні стадії – це, на думку С. В. Щербак, характеристика 

динаміки юридичного процесу. Стадії виконавчого провадження, продовжує 

далі ця авторка, утворюють структурно обумовлену послідовність 

виконавчих дій, що відображає перебіг виконання вимог виконавчого 

документа, і відокремлення логічно пов’язаних етапів [581, c. 16]. 

Безперечно, стадійність тісно пов’язана з певною послідовністю 

вчинення відповідних діянь, а отже, йдеться про певну хронологію діянь – 

яке діяння за яким настає. Однак було б передчасно оминути увагою той 

факт, що стадійність, крім часового виміру, має ще й предметний вимір – 

зміст діянь, що мають/можуть бути вчинені під час примусового виконання 

рішень, і векторний вимір – вчинення таких діянь має визначене 

спрямування, і ним є виконання певних завдань на відповідному часовому 

проміжку (наприклад, направлення виконавцем запитів про наявність майна 

боржника спрямоване на виконання завдання про розшук такого майна, на 

яке згодом можна буде звернути стягнення). 

Водночас ми не схвалюємо використання терміна «стадії» щодо 

виконавчого провадження, яке по суті утворює окрему важливу стадію під 

час процесуального провадження. У законодавстві України й теорії 
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кримінального процесуального права термін «стадія» визначено достатньо 

конкретно й детально: це порівняно самостійні частини, що вирізняються 

притаманними їм особливостями та слугують досягненню мети і реалізації 

завдань кримінального провадження [33, c. 23]; взаємопов’язані, однак 

порівняно самостійні етапи кримінальної процесуальної діяльності, що 

вирізняються безпосередніми завданнями, специфічним колом суб’єктів, 

властивою їм процесуальною формою та підсумковими 

рішеннями [194, c. 27]. 

На наш погляд, з метою використання терміна виключно в 

притаманному йому значенні логічніше зауважити про етапи виконавчого 

провадження, а не про його стадії. Для вирішення питання щодо 

співвідношення цих понять доцільно керуватися їхнім змістовим 

навантаженням. У Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови поняття «стадія» визначено як певний момент, період, етап у житті, 

розвитку, які мають якісні особливості [45, c. 1382]. Натомість одне зі 

значень терміна «етап» – це окрема частина чого-небудь [45, c. 357]. Отже, 

вважаємо, що стадію доречно визначати як окремий період провадження, до 

якого належить і виконання судових рішень. Водночас окремі напрями 

такого виконання доцільно тлумачити як етапи, спрямовані на досягнення 

завдань виконавчого провадження [623, c. 552]. Досліджуючи це питання, 

С. В. Щербак стверджує, що є дві підстави для класифікації стадій 

юридичного процесу: функціональна та логічна. За функціональною 

класифікацією дослідниця виокремлює стадії порушення юридичного 

процесу, підготовки до розгляду, розгляду справи та прийняття рішення за 

підсумками розгляду справи. Логічна класифікація визначає такі стадії: 

з’ясування фактичних обставин справи; з’ясування та визначення норми 

права, що підлягає застосуванню; прийняття за підсумками цих двох стадій 

рішення [581, c. 18]. 

З огляду на зазначене, пропонуємо надалі вважати етапи складовими 

стадії виконання судових рішень. Урахування цієї пропозиції сприятиме 
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усталеному тлумаченню термінів «стадія» та «етап» у науці процесуального 

права загалом і кримінального процесуального зокрема. 

На підставі аналізу процедури примусового виконання рішень можна 

стверджувати, що вона ґрунтується на засаді її дотримання всіма суб’єктами 

й  передбачає невчинення ними дій, спрямованих на її порушення. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Під час судового розгляду повністю реалізуються завдання та засади 

кримінального провадження, які є підґрунтям справедливого судового 

рішення та гарантіями захисту й охорони прав і свобод учасників процесу. 

Охорона таємниці особистого і сімейного життя на цій стадії забезпечують 

здебільшого за допомогою двох засад: невтручання в особисте і сімейне 

життя та гласності і відкритості судового розгляду, що є спеціальною 

гарантією, яку реалізують виключно на цій стадії кримінального 

провадження. 

За КК України не передбачено відповідальності за розголошення 

відомостей, отриманих під час судового розгляду. Для захисту інформації на 

судових стадіях кримінального провадження використовують інший 

механізм  проведення закритих засідань суду. У міжнародному праві й праві 

демократичних держав загальноприйнятим є положення про те, що судові 

засідання та інші процесуальні дії повинні бути відкритими, за винятком тих 

випадків, коли це суперечить іншим основним правам. 

Отже: 

1) порушення таємниці особистого і сімейного життя в кримінальному 

провадженні повинно мати вагомі підстави та чітко окреслені межі. Такими 

підставами, відповідно до міжнародної практики, можуть бути інтереси 

розслідування і покарання злочинців, якщо доведено, що такі інтереси мають 

істотніше значення;  
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2) ЄСПЛ вважає, що національній владі необхідно залишити 

розширене право на прийняття рішень для встановлення справедливої 

рівноваги між інтересами гласності судочинства, з одного боку, й інтересами 

сторони або третьої особи в збереженні таємниці таких відомостей, з іншого 

боку. Межі такого права залежатимуть від таких чинників, як зміст і 

важливість інтересів та меж втручання. Тому створити вичерпний перелік 

підстав для проведення закритого судового засідання в законодавстві навряд 

чи є можливим (допоки в статті 27 КПК України використовують 

формулювання «таємниця, що охороняється законом», його й не можна 

вважати таким), а ось створення максимально повного переліку – завдання 

Верховного Суду, для чого потрібне відповідне керівне роз’яснення в 

постанові Пленуму Верховного Суду;  

3) законодавство України не містить механізму забезпечення таємності 

матеріалів судового засідання. За таких умов завдання щодо забезпечення 

невтручання в особисте і сімейне життя в кримінальному провадженні не 

можна вважати вичерпаним; 

4) під час вирішення питання про дотримання в кримінальному 

провадженні прав громадян на особисту й сімейну таємницю, зокрема 

таємницю листування і телефонних розмов, включаючи прилюдне 

оголошення вироків, доцільно враховувати думку осіб, які беруть участь у 

справі. 

У разі апеляційного та касаційного оскарження постає реальна 

небезпека порушення прав учасників кримінального провадження як під час 

подання відповідних скарг, заперечень на них чи їх зміни та/або доповнень, 

так і доказування важливих обставин, що підлягають перевірці на зазначених 

стадіях.  

Суттєвий недолік урегулювання діяльності на стадії виконання судових 

рішень полягає в тому, що в жодному випадку в КПК України не зазначено, 

який саме процесуальний документ мають подавати до суду зазначені особи. 

З метою уникнення цієї невизначеності й уніфікування документів, що 
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подають до суду на всіх стадіях кримінального провадження, доцільно із 

частин 1–6 статті 539 КПК України термін «подання» в усіх відмінках 

виключити. Ця пропозиція видається цілком обґрунтованою та логічної ще й 

тому, що в подальших частинах 7–9 цієї статті й інших статтях розділу VIII 

цього Кодексу про подання як назву процесуального документа не йдеться, а 

зазначено лише про клопотання. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації вирішено важливу наукову проблему, що має актуальне 

значення для науки кримінального процесу та правозастосування, а саме: 

розроблено концепцію гарантування забезпечення права на невтручання в 

особисте і сімейне життя та сформульовано рекомендації щодо його 

дотримання на всіх стадіях кримінального провадження. На підставі 

результатів дослідження отримано, сформульовано й обґрунтовано низку 

положень і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства та 

практики його застосування, до найголовніших з яких належать такі: 

1. Питання створення оптимальної моделі процесуальних норм 

забезпечення гарантій невтручання в особисте і сімейне життя, попри 

тривалий досвід становлення (із часів Античності й донині), залишається 

актуальним. Окремі засади кримінального провадження, спрямовані на 

дотримання прав людини під час здійснення СРД, НСРД та інших 

процесуальних дій, висвітлено в підручниках, навчальних посібниках, 

монографіях, наукових статтях, науково-практичних коментарях КПК 

України. Низку окреслених аспектів розглянуто в дисертаціях кримінально-

правового, кримінального процесуального, криміналістичного, 

кримінологічного, конституційного, цивільно-правового спрямування. Утім 

проблематику гарантій забезпечення права особи на невтручання в її 

особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України на 

монографічному рівні не досліджено. 

2. У сучасній юридичній науці, законодавстві України й міжнародно-

правових документах, у яких унормовано окремі питання кримінального 

провадження, не сформовано єдиного підходу до визначення поняття 

«приватне життя», «особисте життя» і «сімейне життя». Повага до 

приватного життя переважно є морально-етичною категорією, тож 

кримінальне процесуальне законодавство України це поняття не визначає. У 
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статті 15 КПК України застосовано терміни «приватне життя», «приватне 

(особисте і сімейне) життя», відповідно до яких особисте і сімейне життя є 

частиною приватного життя. Натомість вбачається, що принципової 

відмінності між поняттями «приватне життя» та «особисте життя» немає, 

оскільки обидва поняття трактують як належність особі, вони є синонімами. 

Використовувати в КПК України термін «приватне життя» недоцільно з 

огляду на те, що в частині 1 статті 32 Конституції України йдеться про 

«особисте і сімейне життя». 

Водночас особисте і сімейне життя ‒ поняття не тотожні, хоча вони 

тісно пов’язані між собою. Категоріальним означенням у цьому контексті є 

поняття «особа» та «сім’я». Основна відмінність між ними полягає 

насамперед у тому, що особисте життя безпосередньо стосується інтересів 

конкретної особи, виражає її індивідуальні особливості, а сімейне життя ‒ 

інтересів кількох осіб, які на добровільних засадах створили сім’ю чи 

перебувають у фактичних сімейних відносинах, або інших членів сім’ї, 

об’єднаних спільною відповідальністю. 

Змістом особистого життя людини є можливість відмежуватися від 

суспільства, бути на самоті, спілкуватися на власний розсуд з іншими 

людьми, бути впевненим у таємності кореспонденції та розмов. Отже, 

невтручання в особисте життя можна визначити як стан переконаності, що 

обставини життя не будуть розголошені, викриті. Натомість сімейне життя – 

це сфера життєдіяльності двох або більшої кількості осіб, які проживають в 

одній сім’ї з метою задоволення своїх спільних інтересів. 

Для збереження в таємниці обставин особистого і сімейного життя 

особа має можливість не розголошувати їх самостійно й вимагати такого 

нерозголошення від інших осіб, які володіють цією інформацією. 

Особистою таємницею є відомості про життя особи, які вона не бажає 

поширювати серед інших (зокрема, стан здоров’я, філософські, релігійні, 

політичні погляди й переконання, майнове становище, професійні заняття, 

інтимне життя, хобі тощо, а також право на медичну, адвокатську, 
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нотаріальну, банківську таємницю, таємницю сповіді). Змістом сімейної 

таємниці є відомості про життя членів окремої сім’ї чи декількох сімей, які 

вони бажають зберегти в таємниці від сторонніх осіб (для прикладу, спільне 

проживання без оформлення шлюбу та народження дітей; особливості 

сімейних стосунків; природний зв’язок між матір’ю та дитиною, дитиною і 

близькими родичами; питання опіки, усиновлення тощо). 

3. Обмеженість законодавчого врегулювання щодо гарантування прав і 

свобод особи потребує не лише конкретної сукупності суб’єктивних прав, а й 

необхідності існування правових механізмів та інституцій, які надавали б 

можливість захистити свої законні інтереси. Системою таких гарантій 

невтручання в особисте і сімейне життя громадян є: процесуальна 

регламентація цього права особи як засади кримінального провадження; 

законодавча заборона посягання на складові невтручання в особисте і 

сімейне життя, за винятком випадків, прямо передбачених законом; 

законодавче закріплення умов, підстав і порядку (процедури) проведення дій, 

що допускають обмеження сфери особистого і сімейного життя; 

встановлення відповідальності службових осіб за порушення розглядуваного 

права; посилення нагляду прокурора за організацією та проведенням 

розслідування для своєчасного припинення незаконного втручання у сферу 

особистих і сімейних інтересів громадян; диференціація судового контролю 

за передбаченими законом діями, що обмежують право на невтручання в 

особисте і сімейне життя; роз’яснення можливості й порядку відновлення 

зазначених прав у разі їх порушення та відшкодування заподіяної шкоди 

потерпілому, визначено зміст кожної із цих гарантій; розширення 

можливостей криміналістичного забезпечення дотримання прав і свобод 

особи шляхом створення сучасної концепції допустимості застосування 

методів та засобів протидії кримінальним правопорушенням. 

Запропонована система процесуальних гарантій спрямована на 

забезпечення недопущення порушення права особи на невтручання в її 
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особисте і сімейне життя, а в разі його незаконного обмеження – сприятиме 

ефективному його відновленню. 

4. З-поміж особливостей формулювання частин першої, другої статті 32 

Конституції України слід виокремити такі: по-перше, термін «втручання» 

охоплює чотири аспекти інформаційної діяльності: збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації про особу; по-друге, ідеться 

виключно про конфіденційну інформацію про особу; по-третє, винятки із 

цього правила може бути закріплено лише в Конституції України, а не в 

інших законодавчих актах. 

Водночас єдиної правової термінології щодо понять «інформація» 

«інформація з обмеженим доступом», «конфіденційна інформація», «таємна 

інформація» не сформовано. Відповідно до законодавчих актів України, 

об’єктом захисту є лише документи, а також відомості, відображені в 

електронному вигляді. Однак інформація як важлива суспільна категорія – це 

нематеріальне благо, оскільки в ній закріплені, зокрема, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, особисті немайнові блага тощо. З огляду 

на предмет дослідження, інформацією в значенні, передбаченому частиною 

другою статті 32 Конституції України, слід вважати будь-які відомості про 

особисте і сімейне життя особи незалежно від форми їх надання та/або 

отримання. 

Компаративістське дослідження засвідчило, що в більшості 

конституцій країн ЄС (Австрія, Німеччина, Данія, Ірландія, Італія, Фінляндія, 

Франція) немає спеціальних норм щодо невтручання в особисте і сімейне 

життя громадян, однак передбачено низку засобів захисту особистого життя, 

як-от: недоторканність житла і таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфних та інших повідомлень; зазначено підстави обмеження цих прав. 

Натомість у конституціях Бельгії, Греції, Іспанії, Португалії, Швеції, 

Швейцарії наявні спеціальні норми, присвячені захисту приватного життя, 

особистої і сімейної таємниці. Конституції всіх цих держав розглядають 

права людини передусім як ті, що призначені для захисту особи від 
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державної влади, гарантують кожному можливість діяти в певних межах і 

користуватися сферою особистого і сімейного життя, в яку не може 

втручатися держава. 

5. Невтручання в особисте і сімейне життя як засада кримінального 

провадження означає заборону державі, її органам та посадовим особам 

втручатися в ту сферу життя громадян, що визначає їхнє право на особисті і 

сімейні таємниці, наявність правових механізмів та гарантій захисту честі й 

гідності від незаконних посягань. У широкому значенні її зміст потлумачено 

з огляду на суміжні засади (принципи) кримінального провадження та 

практику ЄСПЛ, а у вузькому – унормовано в статті 15 КПК України. 

Вивчення КПК різних країн ЄС, у яких конкретно не регламентовано 

засаду невтручання в особисте і сімейне життя (Австрія, Іспанія, Італія, 

Німеччина, Франція), та КПК окремих країн (Азербайджан, Білорусь, Грузія, 

Латвія, Молдова, Росія) надало можливість, по-перше, проаналізувати 

особливості законодавства цих держав; по-друге, встановити відповідність 

національного законодавства європейським нормам і стандартам; по-третє, 

дійти висновків щодо можливості й необхідності реформування вітчизняного 

законодавства з метою його адаптації до законодавства країн ЄС в умовах 

глобалізації та євроінтеграції. 

З огляду на зазначене, нагальною є потреба передбачити в статті 15 

КПК України вимоги щодо дій сторони обвинувачення на отримання 

відомостей, що становлять особисту і сімейну таємницю; норми про 

відповідальність за необґрунтоване використання цих відомостей; про 

додаткові гарантії запобігання розголошенню даних про особисте і сімейне 

життя; про випадки дослідження доказів у закритому судовому засіданні; про 

відшкодування шкоди, завданої особі порушенням цієї засади кримінального 

провадження, тощо; обґрунтовано необхідність внесення змін і доповнень до 

назви та змісту статті 15 КПК України. 

Захист від втручання в особисте і сімейне життя – це система 

процесуальних гарантій щодо особи, членів її сім’ї, їхнього оточення від 
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свавільного втручання державних органів і будь-яких третіх осіб у їх спосіб 

життя, життя сім’ї та нерозголошення відомостей, які стали їм відомі під час 

кримінального провадження. 

6. Іноземний досвід забезпечення прав особи в кримінальному 

провадженні полягає в урахуванні міжнародних стандартів загальних прав 

людини та їх обмеження із зазначенням завдань й умов їх застосування. Такі 

стандарти закріплено в Загальній декларації прав людини, Конвенції, 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права тощо, а дотримання 

їх є прямим обов’язком суб’єктів владних повноважень, визначеним 

Конституцією України, КПК України та Законом України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Сфера 

діяльності органів досудового розслідування та суду встановлена чинним 

законодавством, а правова процедура реалізації їхніх повноважень має бути 

спрямована на унеможливлення порушення прав учасників кримінального 

провадження відповідно до норм міжнародного права, незалежно від того, чи 

визначено їхній процесуальний статус. 

Положення Конституції України та КПК України загалом відповідають 

вимогам, встановленим частиною 2 статті 8 Конвенції, оскільки не лише 

закріплюють, а й визначають винятковий порядок їх обмеження. Водночас, 

оскільки практика ЄСПЛ є джерелом тлумачення Конвенції, не всі визначені 

цим Судом стандарти прав людини відображено в кримінальному 

процесуальному праві України, підтвердженням чого є численні звернення 

до ЄСПЛ громадян України. 

Порівняльне дослідження джерел кримінального процесуального права 

України та європейських країн засвідчує, що за своїм змістом гарантії прав 

людини, передбачені законодавством України, зорієнтовані на європейські 

правові стандарти. Натомість суттєві відмінності спостерігаються в 

механізмах їх реалізації. Якщо в межах європейського правового простору 

такі гарантії є дієвими, доступними й ефективними, то Україна здійснює 
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лише певні кроки в напрямі їх реалізації з метою забезпечення прав особи на 

невтручання в її особисте і сімейне життя. 

7. У КПК України наявні норми, безпосередньо спрямовані на захист 

особистого і сімейного життя під час провадження, зокрема, обшуку, 

слідчого експерименту, освідування. Водночас заходи щодо нерозголошення 

цих обставин мають бути здійснені також під час проведення допиту, огляду, 

призначення експертизи тощо. Для цього в статті 223 КПК України доцільно 

передбачити загальні правила поведінки, яких має бути дотримано під час 

проведення всіх без винятку процесуальних дій. 

Встановлено, що причинами прийняття незаконних і необґрунтованих 

процесуальних рішень, що порушують права особи й завдають шкоди 

охоронюваним законом інтересам, є неналежна процесуальна регламентація, 

недостатні процесуальні гарантії та брак відпрацьованого механізму їх 

реалізації. Тому в КПК України необхідно деталізувати спеціальні правила 

проведення низки СРД. Зокрема, освідування доцільно проводити за 

рішенням слідчого прокурора щодо підозрюваного, а щодо потерпілого і 

свідка – за їх письмової згоди, за винятком випадків, коли освідування 

потрібне для оцінки достовірності їх показань. Як захід процесуального 

примусу освідування щодо підозрюваного, потерпілого та свідка має бути 

проведено виключно за ухвалою слідчого судді. Саме таке унормування 

зазначеного положення є гарантією дотримання прав і свобод людини, коли 

наявна реальна загроза розголошення відомостей особистого і сімейного 

характеру. 

У частині 3 статті 242 КПК України йдеться про примусове залучення 

учасників кримінального провадження для проведення медичної або 

психіатричної експертиз без урахування їхнього статусу. Однак порядок 

проведення цих експертиз щодо підозрюваного має відрізнятися від таких 

процесуальних дій щодо потерпілого і свідка. Адже процесуальний статус 

зазначених осіб на момент призначення медичної або психіатричної 

експертиз не свідчить про причетність їх до вчиненого кримінального 
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правопорушення. З огляду на викладене, застосування примусу поза 

бажанням потерпілого та свідка є неприпустимим. Проведення цієї СРД є 

можливим лише тоді, коли вони не заперечують проти проведення саме цих 

видів експертиз, фіксують своє добровільне рішення у відповідній письмовій 

заяві. 

У статті 245 КПК України чітко не зазначено, який саме процесуальний 

документ має бути складено про отримання зразків для експертизи – 

протокол про отримання зразків для експертизи чи протокол про тимчасовий 

доступ до речей і документів з їх описом відповідно до встановленого для 

цих дій процесуального порядку проведення. Якщо особа добровільно надає 

будь-які зразки для експертизи в умовах, що не принижують її честі й 

гідності, від неї отримують власноруч написану заяву з проханням долучити 

їх до матеріалів кримінального провадження. 

Під час проведення обшуку майже завжди відбувається одночасне 

порушення органами досудового розслідування одразу декількох засад 

кримінального провадження, а саме: недоторканності житла чи іншого 

володіння особи; невтручання в приватне життя, таємниці спілкування тощо. 

Для їх усунення постає потреба вирішення низки питань. По-перше, під час 

проведення обшуку в невідкладних випадках юридичною підставою може 

бути постанова слідчого, завірена печаткою органу досудового 

розслідування. По-друге, якщо обшук проведено за відсутності особи, на 

видному місці наразі мають залишати лише ухвалу слідчого судді. Натомість 

щодо копії протоколу обшуку це питання взагалі не висвітлено ні в статті 236 

КПК України, в якій регламентовано процесуальний порядок проведення 

обшуку, ні в загальній нормі статті 104 КПК України, де йдеться про таку 

форму фіксування кримінального провадження, як протокол. У зв’язку із 

зазначеним, а також істотними обмеженнями вказаних прав, саме в цих 

випадках нагальною є необхідність залишення на видному місці 

процесуального документа, що є юридичною підставою для проведення 

обшуку житла чи іншого володіння особи, і копії протоколу. Унормування 
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цих положень саме в такий спосіб надасть особі реальну можливість 

зрозуміти, яку процесуальну дію було проведено за її відсутності, хто й у 

присутності кого проводив, які одержано результати. 

Під час проведення допиту слід зважати на коло осіб, які мають 

імунітет свідка та не можуть бути допитані тому, що вони володіють 

передбаченою законом таємницею. Зокрема, у пункті 5 частини 2 статті 65 

КПК України та в низці галузевих законів ідеться про священнослужителів, 

які можуть бути звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю 

виключно особою, що довірила їм ці відомості. Це положення 

процесуального закону є втручанням держави у справи церкви, оскільки 

канонічне право забороняє священнослужителям оприлюднювати 

інформацію, яку вони почули під час сповіді. 

8. Проведення НСРД неминуче пов’язано із втручанням у сферу 

особистого і сімейного життя не лише особи, стосовно якої були проведені ці 

дії, а й супроводжується отриманням відомостей щодо інших осіб, що є 

обмеженням визначеним статтею 8 Конвенції. Зокрема, у КПК України не 

визначено коло осіб, щодо яких допускається застосування аудіо-, 

відеоконтролю особи. Тому в статті 260 КПК України слід передбачити 

проведення цієї дії виключно щодо підозрюваного, визначити її завдання; 

можливість застосування необхідних технічних засобів; обов’язок сторони 

обвинувачення вжити заходів з тим, щоб виключити можливість 

розголошення отриманих під час аудіо-, відеоконтролю особи відомостей, що 

стосуються особистого і сімейного життя та інших даних, якщо вони не 

містять інформації про злочин. 

Гарантіями забезпечення дотримання цих прав може бути максимальна 

конкретизація мети проведення окремих НСРД. Слід максимально 

конкретизувати поняття «обставини, які мають значення для кримінального 

провадження», використане в частині 1 статті 263 КПК України, оскільки в 

іншому випадку зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж може стати інструментом для зловживань стороною обвинувачення. 
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Видається, що фактичними підставами проведення цієї процесуальної дії 

можуть бути: можливість отримання доказів про злочин, його учасників, 

місце приховування знарядь його вчинення; про місце перебування 

підозрюваного тощо. У зв’язку з викладеним у законі максимально чітко має 

бути визначено: осіб, чиї телефони можуть прослуховувати; фактичні й 

юридичні підстави проведення цієї дії; подальша доля матеріалів, отриманих 

унаслідок прослуховування, та інші важливі питання. 

Гарантією нерозголошення змісту телефонних розмов є врегулювання в 

КПК України вимоги, згідно з якою фонограму мають зберігати в 

опечатаному вигляді в умовах, що унеможливлюють її прослуховування і 

тиражування сторонніми особами. Саме таким є підхід законодавця щодо 

збереження зображень, демонстрування яких можна розглядати як образливе 

для освідуваної особи (частина 4 статті 241 КПК України). Попри те, що ці 

процесуальні дії за своїм спрямуванням є цілком різними, унормування 

такого положення за аналогією в статті 263 КПК України унеможливить 

втручання в особисте і сімейне життя громадян. 

9. Невтручання в особисте і сімейне життя відбувається й під час 

здійснення заходів забезпечення кримінального провадження (затримання 

особи, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення 

майна тощо), коли обставини їх проведення й отримані результати стають 

відомими суспільству. Зокрема, відомим стає факт затримання, який особа 

хотіла би приховати, результати особистого обшуку, під час якого вилучають 

мобільні телефони, планшети, візитниці, інші речі, пов’язані з її особистим і 

сімейним життям. 

Важливою процесуальною гарантією захисту прав та інтересів людини 

й громадянина під час затримання особи є належне письмове роз’яснення 

слідчим прав підозрюваного під час його затримання. Відсутність у 

частинах 4, 5 статті 208 КПК України такої форми підтвердження 

підозрюваним повного розуміння своїх прав є істотною прогалиною. Тож 

доцільним є запровадження в частині 5 статті 208 КПК України норми щодо 
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власноручного написання підозрюваним у процесуальних документах факту 

роз’яснення його прав, усвідомлення їх змісту та процесуальних механізмів 

реалізації. 

Однією із проблем, що постають під час розгляду клопотань про 

тимчасовий доступ до речей і документів, є відсутність в КПК України 

вимоги про зазначення в цьому клопотанні адреси володільця речей і 

документів. Без виконання такої вимоги клопотання є безпредметним і 

необґрунтованим. З огляду на зазначене, нагальною є потреба доповнити 

окремим пунктом частину 2 статті 160 КПК України. 

Втручання в особисте і сімейне життя особи може відбуватися й під час 

тимчасового вилучення майна, зокрема електронних інформаційних систем, 

мобільного телефону чи персонального комп’ютера. Навіть законне 

вилучення таких речей і предметів не надає права стороні обвинувачення 

вільно ознайомлюватися з наявною на них інформацією, оскільки під час 

таких дій відбувається посягання на таємницю приватного спілкування. Ці дії 

сторони обвинувачення є окремим видом втручання в особисте і сімейне 

життя, що виходять за межі тимчасового вилучення майна. Отримання 

фактичних даних у цих випадках потребує окремої правової підстави: 

слідчий за погодженням із прокурором повинен подати клопотання про 

надання тимчасового доступу до речей і документів, що є тимчасово 

вилученим майном. Лише в разі задоволення такого клопотання сторона 

обвинувачення матиме право ознайомитися з інформацією, наявною у 

вилучених інформаційних системах. 

10. Прийняття рішення щодо розголошення окремих відомостей 

досудового розслідування є відповідальним кроком слідчого, оскільки в разі 

настання негативних наслідків саме він повинен нести за це особисту 

відповідальність, передбачену законом. З метою нерозголошення таких 

відомостей іншими особами доцільно закріпити для них письмову форму 

дозволу на підставі окремої постанови слідчого із зазначенням умов, за яких 

можливе оприлюднення матеріалів досудового розслідування. Письмову 
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форму як єдину підставу для розголошення такої інформації слід 

передбачити також і для згоди учасників кримінального провадження на 

оприлюднення відомостей про їхнє особисте і сімейне життя. 

Проблема нерозголошення інформації про особисте і сімейне життя 

постає й під час проведення судового розгляду. В умовах гласності та 

відкритості судового провадження, його повного фіксування технічними 

засобами важливою є охорона таємниці особистого і сімейного життя. 

Урахування цієї пропозиції надасть можливість застосовувати засаду 

невтручання в особисте і сімейне життя як на стадії досудового 

розслідування, так і на всіх подальших судових стадіях (від підготовчого 

провадження до виконання судових рішень). 

11. Судовий контроль є однією з важливих та дієвих гарантій 

дотримання прав і свобод людини й засобом забезпечення законності під час 

кримінального провадження. Надаючи дозвіл на проведення СРД і НСРД, 

здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, розгляд скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора на досудовому 

розслідуванні, слідчий суддя розглядає низку важливих питань, зокрема й 

тих, що належать до особистого і сімейного життя особи, відображають її 

стосунки в сім’ї, з родичами, друзями тощо. 

Однак наразі судовий контроль в Україні не цілком забезпечує 

дотримання гарантій прав осіб у випадку їх обмеження. Захищати права та 

свободи людини є безпосереднім обов’язком Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, однак його повноваження мають загальний 

характер, і в умовах здійснення кримінального провадження їх достатньо 

складно виконувати ефективно. Тож заслуговує на увагу порядок здійснення 

судового контролю, передбачений у низці іноземних держав. Зокрема, за 

аналогією з англійським законодавством доцільно створити орган на кшталт 

Дирекції публічних переслідувань, функцією якого буде нагляд за 

дотриманням прав людини з можливістю надання вказівок, рекомендацій 

органам, що здійснюють досудове розслідування. Це буде неупереджений 
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посередник між стороною обвинувачення та судом з повноваженнями 

виправлення слідчих і прокурорських помилок, які мають юрисдикційний, а 

не слідчий характер. Дирекція публічних переслідувань перевірятиме 

законність дій органів досудового розслідування, забезпечуючи допустимість 

зібраних доказів, і прийматиме відповідні рішення в межах досудового 

розслідування, що можуть бути оскаржені до слідчого судді прокурором, 

підозрюваним, захисником та іншими учасниками кримінального 

провадження, зокрема свідком, експертом.  

12. Найскладнішою проблемою забезпечення охорони таємниці 

особистого і сімейного життя під час розгляду матеріалів кримінального 

провадження судом першої інстанції є її поєднання з вимогою гласності та 

відкритості судового розгляду. Адже в низці випадків у залі судового 

засідання можуть бути присутніми громадяни, що не мають до нього 

жодного відношення, чи представники засобів масової інформації. За таких 

обставин судді вкрай складно одноособово прийняти рішення про здійснення 

провадження в закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини без клопотання сторін кримінального 

провадження, що має бути унормовано в частині 2 статті 27 КПК України. 

Під час виступів на судових дебатах надають характеристику особи 

обвинуваченого, відомості про його життя, поведінку в сім’ї та побуті, спосіб 

життя і зв’язки, стан здоров’я тощо. Саме в цій частині промови учасники 

судового провадження повинні уникати розголошення відомостей особистого 

і сімейного характеру. Однак обмеження їх чи заборона під час судових 

дебатів наразі в КПК України не визначені. Головуючий вправі зупинити 

виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за 

межі кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив 

висловлювання образливого або непристойного змісту. Водночас така 

конструкція процесуальної норми не захищає особу від розповсюдження 

щодо неї відомостей конфіденційного характеру. Усунення цієї загрози має 

стати обов’язком головуючого, а унормування такого положення в частині 6 
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статті 364 КПК України є своєчасним та доцільним, спрямованим на 

гарантування забезпечення права особи на невтручання в її особисте і 

сімейне життя. 

На проголошення судового рішення, яким закінчують судовий розгляд, 

також поширено певні обмеження. Хоч проголошення і здійснюють 

публічно, проте не оголошують інформацію, яку було отримано під час 

закритого судового засідання. З огляду на зазначене, доцільно передбачити 

варіанти оголошення судових рішень, у яких зосереджено відомості про 

особисту і сімейну таємницю, у закритому судовому засіданні з їх 

подальшим депонуванням у доступному для зацікавлених осіб місці. 

Гарантіями забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя на 

стадії судового розгляду є також: дотримання засад кримінального 

провадження; ознайомлення з матеріалами справи обмеженого кола осіб 

(лише учасників кримінального провадження); попередження їх про 

відповідальність за розголошення матеріалів кримінального провадження, 

відмова від дачі показань і судовий контроль за перебігом проведення 

допиту. 

13. Під час апеляційного оскарження постає реальна можливість 

усунути ті помилки й недоліки судового рішення, яких припустився суд 

першої інстанції. Подаючи апеляційну скаргу, заперечення на неї чи її зміни 

та/або доповнення, особа має можливість ознайомитися з матеріалами 

кримінального провадження. Зміст цих матеріалів і можливість їх 

використання під час доказування важливих обставин вчинення 

кримінального правопорушення у КПК України наразі не визначені. 

Водночас у них можуть бути відомості, що не підлягають розголошенню та є 

захищеними в законодавстві. Тож необхідно унормувати в частині 2 

статті 396 та частині 3 статті 403 КПК України положення, відповідно до 

якого зміст матеріалів, які додають до апеляційної скарги, не повинен 

порушувати права, свободи й законні інтереси інших учасників судового 

провадження. 
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Провадження в суді касаційної інстанції як стадія кримінального 

провадження не є обов’язковою, проте вона є однією з гарантій забезпечення 

прав особи, відновлення в разі їх порушення на попередніх стадіях. 

Важливим є питання щодо подання до Верховного Суду касаційної скарги, 

заперечень на неї та матеріалів, що додаються, на які сторони посилаються. 

Водночас перелік і зміст цих матеріалів, можливість обмеження чи заборона 

їх використання в КПК України не визначені також і для касаційного 

оскарження, а саме в них можуть міститися відомості, пов’язані з особистим і 

сімейним життям учасників судового провадження, які не підлягають 

розголошенню. З метою забезпечення гарантій нерозголошення таких 

відомостей, за аналогією із запропонованими доповненнями норм, що 

врегульовують апеляційне провадження, розроблено пропозиції також до 

частини 2 статті 427 та частини 1 статті 430 КПК України. 

Щодо проблем, пов’язаних із забезпеченням невтручання в особисте і 

сімейне життя під час провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами, слід зауважити про коло осіб, які мають імунітет свідка, але 

можуть бути допитані з питань, пов’язаних із прийняттям суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, ухвали. У цих випадках має бути отримано 

показання всіх осіб, які брали участь у справі, зокрема слідчого, прокурора. 

Урахування цієї пропозиції передбачає доповнення частини 2 статті 65 КПК 

України окремим пунктом. Якщо немає їхньої вини в прийнятті незаконного 

або необґрунтованого рішення, а нововиявлені або виключні обставини 

стосуються незаконних дій інших осіб, вони й поготів мають бути 

зацікавленими в тому, щоб надати свої показання та виправити судову 

помилку, відновити порушені під час розгляду матеріалів кримінального 

провадження права і свободи особи. 

Гарантією нерозголошення відомостей конфіденційного характеру про 

осіб, щодо яких суд вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку, є 

здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні під 

час вирішення питання про звільнення від відбування покарання вагітних 
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жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; направлення для 

відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок 

їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років; звільнення від 

покарання за хворобою; застосування до засуджених примусового лікування 

та його припинення. Урахування цієї пропозиції сприятиме захисту 

конфіденційної інформації про склад сім’ї, стан вагітності, здоров’я жінок та 

їхніх дітей, психічний стан засуджених осіб. 

14. Дослідження проблем забезпечення права особи на невтручання в її 

особисте і сімейне життя дало змогу розробити й аргументувати низку 

конкретних пропозицій з удосконалення КПК України, що гарантують захист 

цієї засади кримінального провадження від необґрунтованих обмежень. 

Зокрема, сформульовано й обґрунтовано зміни та доповнення до статей 7, 15, 

27, 42, 65, 79, 160, 163, 208, 222, 223, 224, 233, 236, 241, 242, 263, 290, 303, 

364, 396, 403,  427, 430, 459 та 539 КПК України, запропоновану редакцію 

яких наведено в додатку К. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
ПІДСУМКИ 

анкетування 526 слідчих органів досудового розслідування  
Національної поліції України щодо гарантій забезпечення 
права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя  

в кримінальному провадженні України 
 

1. Ваша посада: 
 

Відповідь 
Кількість осіб,  
які відповіли 

% 

Слідчий  346 65,78 
Старший слідчий  112 21,3 
Заступник начальника СВ 68 12,92 

 
2. Ваш стаж службової діяльності: 

 

Відповідь 
Кількість осіб,  
які відповіли 

% 

До трьох років 256 48,67 
До п’яти років 119 22,62 
До десяти років 107 20,34 
Понад десять років  44 8,37 

 
3. Регіон, у якому працюєте: 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Вінницька область 33 6,27 
Житомирська область 49 9,32 
Закарпатська область 36 6,84 
Івано-Франківська область 47 8,94 
м. Київ  141 26,8 
Київська область 94 17,87 
Луганська область 14 2,66 
Одеська область 18 3,42 
Полтавська область 32 6,08 
Сумська область 31 5,89 
Черкаська область 11 2,09 
Чернігівська область 20 3,8 

 

4. Як Ви вважаєте, що є процесуальними гарантіями? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Певний окремий процесуальний засіб   285 54,1 
Цілісна систему процесуальних засобів   233 44,3 
Власний варіант відповіді (норми, закон, 
уніфікована форма тощо) 

8 1,6 
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5. До порушення яких прав людини найчастіше вдаються правоохоронні органи 
та їхні посадові особи? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Право на недоторканність особи 101 19,2 
Право на недоторканність житла 121 23 
Право на захист 324 61,59 
Право на таємницю спілкування 80 15,20 
Інші права 13 2,47 

 
6. Чи вважаєте Ви необхідною таємницю досудового розслідування? 

   

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так  494 93,9 
Ні  26 4,94 
Інколи 6 1,14 

 
7.  Які відомості, на Вашу думку, становлять державну таємницю? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Дані досудового розслідування  231 43,91 
Інформація особистого і сімейного 
характеру  

205 38,97 

Інформація щодо окремих СРД  215 40,87 
Відомості щодо планування 
розслідування 

205 38,97 

Інформація стосовно окремих учасників 
кримінального процесу 

136 25,85 

Інше 42 7,98 
 
8. Чи стикалися Ви у своїй діяльності з порушенням таємниці особистого і 

сімейного життя під час розслідування кримінального правопорушення? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 73 13,87 
Ні 332 63,11 
Інколи 121 23,00 

 
9. Чи достатньо, на Вашу думку, забезпечують таємницю особистого і сімейного 

життя під час розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 275 52,28 
Ні 170 32,32 
Власний варіант відповіді (немає 
практики, не знаю, є недоліки практики 
тощо) 

81 15,39 
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10. Чи згодні Ви з тим, що захист особистих і сімейних таємниць громадян має 
бути підставою для розгляду кримінальних справ у закритому засіданні суду? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 450 85,55 
Ні 47 8,93 
Власний варіант відповіді 29 5,51 

 
11. Як Ви вважаєте, чи належно врегульовано статтю 15 КПК України? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так, її детально унормовано в КПК 
України 

186 35,36 

Ні, її чітко не визначено, однак це не 
впливає на дотримання прав осіб 

131 24,9 

Ні, її визначено лише в загальних рисах, 
що не сприяє дотриманню прав осіб 

209 39,73 

 
12. Що, на Вашу думку, є предметом особистої іємниці? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Відомості про стан здоров’я 194 36,88 
Факти біографії особи 105 19,96 
Погляди, цінності, переконання  104 19,77 
Майнове становище  79 15 ,01 
Власний варіант відповіді (таємниця 
листування, телефонних розмов, 
поштово-телеграфної кореспонденції)  

57 10,83 

 
13. Чи вважаєте Ви за доцільне отримувати згоду всіх осіб, які проживають у 

житловому приміщенні, на проведення обшуку? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 162 30,79 
Ні 364 69,2 

 
14. Ким, на Вашу думку, є особа, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені або порушені під час проведення обшуку? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Особа, якій належить житло чи інше 
володіння 

192 36,50 

Один чи декілька повнолітніх членів 
сім’ї 

130 24,71 

Особа, майно якої знаходиться в житлі 
чи іншому володінні 

104 19,77 

Усі перелічені особи 100 19,01 
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15. Чи вважаєте Ви за доцільне під час проведення прослуховування 
телефонних переговорів у таких випадках за заявою свідків, потерпілих, їхніх 
близьких осіб отримувати згоду повнолітніх осіб, які проживають у цьому 
приміщенні? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так  61 11,5 
Ні 424 80,7 
Так, якщо лише вони їх підозрюють у 
здійсненні погроз свідкові, потерпілому 
та ін. 

41 7,8 

 
16.  Під час проведення освідування Ви виявляли: 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Сліди кримінального правопорушення  432 82,12 
Особливі прикмети 95 17,87 

 
17. Чи проводили Ви освідування під час досудового розслідування? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 123 23,38 
Ні 239 45,44 
Інколи 164 31,18 

 
18. Під час проведення освідування кого зі спеціалістів Ви залучаєте? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Судово-медичного експерта 412 78,32 
Лікаря 465 88,40 
Власний варіант відповіді (трасолога, 
баліста, педагога)  

213 40,49 

 
19. Що, на Вашу думку, означає примусовість проведення освідування (можливі 

декілька варіантів відповідей)? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Застосування виключно засобів 
переконання  

348 66,2 

Запрошення працівників Національної 
поліції для застосування сили 
до освідуваної особи  

209 39,73 

Запрошення лікаря для застосування 
сили до освідуваної особи  

163 31,12 

Застосування слідчим власної сили  37 7,03 
Власний варіант відповіді (запрошення 
понятих, особа не може відмовитися  
від його проведення, проведення в 
лікарні тощо) 

43 8,17 
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20. Чи вважаєте Ви, що освідування може бути примусово проведене стосовно 
будь-якої особи, вказаної в ч. 1 ст. 241 КПК України, – підозрюваного, свідка чи 
потерпілого? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так, стосовно будь-якої особи 233 44,30 
Стосовно всіх осіб, за винятком свідка  97 18,44  
Лише стосовно підозрюваного 196 37,26  

 
21. Чи потрібно, на Вашу думку, до участі в проведенні освідування залучати 

понятих? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Потрібно завжди 327 62,17 
Не потрібно  10 1,90  
Потрібно в разі, коли особа заперечує 
проти проведення освідування  

186 35,36  

Потрібно, коли освідувана особа цього 
вимагає 

3 0,57 

 
22. Чи вважаєте Ви, що одержання зразків для експертного дослідження може 

бути проведене примусово щодо: 
 

Відповідь Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Підозрюваного, потерпілого чи свідка 97 18,44 
Усіх осіб, за винятком свідка 227 43,16 
Лише підозрюваного 199 37,83 
Складно відповісти 3 0,57 

 
23. Чи проводите Ви допит особи одразу після її затримання? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 373 70,91 
Ні 153 29,08 

 
24. Під час проведення допиту щодо свідоцького імунітету Ви: 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Інформуєте затриманих про своє право 
не відповідати на запитання 

395 75,09 

Детально пояснюєте зміст цього права 37 7,03 
Лише з’ясовуєте, чи зрозуміла особа це 
право 

94 17,88 

Власна відповідь (відмову надавати 
пояснення сприймаю як спосіб 
уникнення особою покарання за вчинене 
правопорушення) 
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25. Чи вважаєте Ви за доцільне внести зміни й доповнення до чинного КПК 
України в частині закріплення права на медичну допомогу та медичне обстеження?  

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Схвалюю  278 52,87 
Вважаю чинні норми й положення 
ефективними  

174 33,07 

Не можу визначитися  
з відповіддю  

74 14,06  

 
26. Чи вважаєте Ви за доцільне поширювати свідоцький імунітет на слідчих, 

прокурорів? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 394 74,90 
Ні  130 24,72 
Власний варіант відповіді  
(у двох анкетах була вказівка на 
доцільність збереження такого імунітету 
за окремими категоріями справ) 

2 0,38 

 
27. Чи вважаєте Ви за доцільне передбачити норму, відповідно до якої 

клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення НСРД подають 
разом з матеріалами кримінального провадження? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 143 27,18 
Ні 383 72,82 

 
28. Чи вважаєте Ви, що судові дебати є конфліктною ситуацією? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
що відповіли 

% 

Так 91 17,4 
Ні 435 82,6 
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Додаток Б 
 

ПІДСУМКИ 
анкетування 198 адвокатів України щодо гарантій забезпечення 

права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя  
в кримінальному провадженні України 

 
 

1. Ваш стаж роботи: 
 

Відповідь 
Кількість осіб,  
які відповіли 

% 

До трьох років 18 9,09 
До п’яти років 44 22,22 
До десяти років 71 35,86 
Понад десять років  37 18,69 
До трьох років 28 14,14 

 
2. Як Ви вважаєте, що є процесуальними гарантіями? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Певний окремий процесуальний засіб   107 54,05 
Цілісна систему процесуальних засобів   88 44,44 
Власний варіант відповіді (норми, закон, 
уніфікована форма тощо) 

3 1,51 

 
3. Як Ви вважаєте, чи належно врегульовано статтю 15 КПК України? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так, її детально унормовано в КПК 
України 

42 21,21 

Ні, її чітко не визначено, однак це не 
впливає на дотримання прав осіб 

49 24,75 

Ні, її визначено лише в загальних рисах, 
що не сприяє дотриманню прав осіб 

107 54,04 

 
4. Чи достатньо, на Вашу думку, забезпечують невтручання в особисте і сімейне 

життя під час розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 45 22,72 
Ні 153 77,27 

 
5. Чи вважаєте Ви необхідною таємницю досудового розслідування? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так  147 74,24 
Ні  38 19,19 
Інколи 13 6,57 
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6. Які відомості, на Вашу думку, становлять державну таємницю? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Дані досудового розслідування  88 44,44 
Інформація особистого  і сімейного 
характеру  

78 39,39 

Інформація щодо окремих СРД  82 41,41 
Відомості щодо планування 
розслідування 

78 39,39 

Інформація стосовно окремих учасників 
кримінального процесу  

52 26,26 

Інше 16 8,08 
7. До порушення яких прав людини найчастіше вдаються органи досудового 

розслідування та їхні посадові особи? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Право на недоторканність особи  72 36,36 
Право на недоторканність житла  63 31,81 
Право на захист  135 68,18 
Право на таємницю спілкування 30 15,15 
Інші права  9 4,5 

 
8. Чи стикалися Ви у своїй діяльності з порушенням таємниці особистого і 

сімейного життя під час розслідування кримінального правопорушення? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 144 72,72 
Ні 7 3,55 
Інколи 47 23,73 

 
9. Що, на Вашу думку, є предметом особистої іємниці? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Відомості про стан здоров’я 74 37,37 
Факти біографії особи 40 20 ,20 
Погляди, цінності, переконання  38 19,19 
Майнове становище  30 15,15  
Свій варіант відповіді (таємниця 
листування, телефонних розмов, 
поштово-телеграфної кореспонденції)  

16 8,08 

 
10. Чи вважаєте Ви за доцільне отримувати згоду всіх осіб, які проживають у 

житловому приміщенні, на проведення обшуку? 
 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 54 27,27 
Ні 144 72,73 
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11. Чи вважаєте Ви за доцільне поширювати свідоцький імунітет на слідчих, 
прокурорів? 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 162 81,81 
Ні 36 18,18 

  
12. Чи вважаєте Ви за доцільне під час проведення прослуховування 

телефонних переговорів у таких випадках за заявою свідків, потерпілих, їхніх 
близьких осіб отримувати згоду повнолітніх осіб, які проживають у цьому 
приміщенні? 

Відповідь Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 18 9,09 
Ні 180 90,90 

 
13. Які із зазначених ознак Ви висвітлюєте в характеристиці обвинуваченого?  

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Службова характеристика 162 81,8 
Наявність або відсутність злочинних 
спонукань 

162 81,8 

Визнання або невизнання своєї вини 162 81,8 
Відомості про його життя і діяльність 
станом на сьогодні та в минулому 

198 100 

Поведінка в сім’ї, побуті 162 81,8 
Спосіб життя та зв’язки  162 81,8 
Риси характеру 162 81,8 
Стан здоров’я 162 81,8 
Зіставлення з характеристикою 
потерпілого 

162 81,8 

Усі зазначені аспекти 162 81,8 
 

14. Чи вважаєте Ви за доцільне передбачити норму, відповідно до якої 
клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення НСРД подають 
разом з матеріалами кримінального провадження? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 172 86,85 
Ні 26 13,13 

 
15. Ким, на Вашу думку, є особа, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені або порушені під час проведення обшуку? 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Особа, якій належить житло чи інше 
володіння 

73 36,86 

Один чи декілька повнолітніх членів сім’ї 49 24,75 

Особа, майно якої знаходиться в житлі чи 
іншому володінні 

39 19,69 

Усі перелічені особи 38 19,19 
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16. Чи вважаєте Ви за доцільне внести зміни й доповнення до чинного КПК 
України в частині закріплення права на медичну допомогу та медичне обстеження?  

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так, це є доцільним 149 75,25 

Чинні норми й положення є ефективними 49 24,74 

Не визначилися з відповіддю  0 

17. На Ваш погляд чи достатньо слідчі роз’яснюють під час проведення допиту 
право на свідоцький імунітет? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Інформує затриманих про право не 
відповідати на запитання 

124 62,62 

Детально пояснює зміст цього права  0 

Просто з’ясовує, чи зрозуміла особа це 
право 

24 12,12 

Власна відповідь (роз’яснюють, але 
попереджають про нібито негативні 
наслідки, пов’язані з відмовою давати 
показання, зокрема перешкоджання 
слідству; перешкоджають у реалізації 
затриманими права на мовчання; відмову 
надавати пояснення органи досудового 
розслідування оцінюють як спосіб 
уникнення особою покарання за вчинене 
правопорушення) 

93 
 

46,96 
 

Суд несхвально оцінює відмову 
підозрюваного надавати показання, 
розглядає таку позицію підозрюваного 
як обтяжуючу обставину 

105 53,03 

 
18. Чи вважаєте Ви, що судові дебати є конфліктною ситуацією? 

 

Відповідь 
Кількість осіб, 
які відповіли 

% 

Так 98 49,8 

Ні 100 50,2 
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Додаток В 
 

ПІДСУМКИ 
інтерв’ювання суддів щодо гарантій забезпечення 

права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя  
в кримінальному провадженні України 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

0 10 20 30 40 50 

всі вищезазначені 

судова аудиторія 

процесуальний суперник 

склад суду 

Адресатом промови є: 
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Додаток Г 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 
результатів вивчення матеріалів кримінальних проваджень,  

під час розслідування яких було зібрано фактичні дані, пов’язані  
з особистим і сімейним життям особи 

 

Вивчено 351 матеріал кримінальних проваджень. 

1. Ухвалено рішення про дозвіл на проведення таких негласних слідчих 

(розшукових) дій:  

– арешт, огляд і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції – 20 

(5,7 %); 

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – 31 

(8,8 %); 

– зняття інформації з електронних інформаційних систем – 16 (4,6 %).  

 

2. Слідчі судді приймали рішення про надання дозволу на втручання в 

приватне спілкування підозрюваного з іншими особами,  

а також інших осіб з підозрюваним – 115 кримінальних проваджень (100 %).  

 

3. Під час проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж встановлено завдання цієї НСРД: 

– встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, – 39 % випадків; 

– встановлення злочинних зав’язків, виявлення можливих співучасників 

злочину, – 34,5 %; 

– виявлення фактів протидії розслідуванню – 9,6 %; 

– встановлення місця перебування розшукуваних осіб – 4,2 %; 

– встановлення місцезнаходження викраденого майна – 4,2 %; 

– з оперативною метою – 2,1 %; 

– завдання не було конкретизовано – 6,4 %.   
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4. На момент ухвалення рішення щодо проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних строк досудового розслідування становив:  

– до 2 місяців – 11,7 %;  

– два місяці – 17,02 %;  

– три місяці – 9,6 %;  

– чотири місяці –14,9 %;  

– п’ять і більше місяців – 45,8 %.  

 

5. Під час досудового розслідування, у межах якого здійснювали зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, провадження про 

тяжкі злочини становили 21,2 %, особливо  

тяжкі – 78,8 %.  

 

6. Фактичною підставою для ухвалення рішення про зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж є відомості, що особа, 

користуючись засобами телекомунікації, передає та отримує інформацію, яка 

має значення для кримінального провадження. Юридичною підставою є 

ухвала слідчого судді апеляційного  

суду – 100 %. 

 

7.  Шляхом спостереження, відбору та фіксації фактичних даних, які 

передає особа й вони мають значення для досудового розслідування, згідно з 

даними, отриманими під час дослідження, було записано розмови:  

– підозрюваного – 45,4 %;  

– потерпілого – 23,2 %;  

– свідка – 4,4 %;  

– інших осіб – 27 % (батько, дружина підозрюваного тощо). 

 

8. Найбільшу кількість клопотань про застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження становлять саме клопотання у вигляді 
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тимчасового доступу до речей і документів – 71,7 %, які розглядав слідчий 

суддя місцевого загального суду під час досудового розслідування.  

 

9. Найпоширенішими документами  (63,4 %), з клопотаннями про 

тимчасовий доступ до яких звертаються сторони кримінального 

провадження, є документи, що містять охоронювану законом таємницю  

лікарську, таємницю вчинення нотаріальних дій, банківську таємницю тощо. 

Надзвичайно затребуваною є інформація, що знаходиться в операторів і 

провайдерів телекомунікацій, про звʼязок, абонента, надання 

телекомунікаційних послуг, зокрема отримання послуг, їх тривалість, 

маршрути передавання тощо. 
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Додаток Д 

 
Узагальнення практики 

Європейського суду з прав людини за ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 

 
 

Стаття 8 проголошує: 
«1. Кожен має право на повагу до його приватного i сімейного життя, до 

житла і до таємниці кореспонденції. 
2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього 

права інакше, ніж згідно із законом, і коли це необхідно в демократичному 
суспільстві в інтересах національної i громадської безпеки або економічного 
добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав i свобод інших осіб». 

 
Під час вирішення питання, чи відбувалося втручання в права, 

передбачені статтею 8, слід зазначити, що не всі заходи, які застосовує 
держава і вони зачіпають життя окремої людини, можна вважати 
«втручанням» відповідно до змісту статті 8, зокрема, позбавлення в’язнів 
права листуватися, проведення обшуків житла, спостереження. Позивач сам 
повинен встановити факт втручання. 

 
Втручання в права, гарантовані статтею 8, відбувається 

за сукупності трьох умов:  
якщо його здійснюють не «згідно із законом»; 
немає однієї або кількох законних цілей, зазначених у пункті 2 статті 8;  
не є «необхідним у демократичному суспільстві». 
 

«X. і Y. проти Нідерландів» 
від 26 березня 1985 року  
«Йогансен проти Норвегії» 
від 7 серпня 1996 року  
«Кутцнер проти Німеччини» 
від 26 лютого 2002 року  
«Савіни проти України» 
від 18 грудня 2008 року 
«Курочкін проти України» 
від 20 травня 2010 року 
«Z. проти Фінляндії» 
від 25 січня 1997 року 
«Пехович проти Польщі»  
від 17 квітня 2012 року 

 
Обмеження повинно бути «необхідним у демократичному 

суспільстві»: 
Суд повинен перевірити, чи було здійснено втручання, чи було воно 

пропорційним, чи були причини, надані національними органами влади на 
його виправдання, важливими й достатніми.  
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«Ляшко проти України»  
від 10 серпня 2006 року 
«Ейрі проти Ірландії» 
від 9 жовтня 1979 року 
«Сзабо та Віші проти Угорщини»  
від 12 січня 2016 року  

 
Поняття «приватне життя» у практиці ЄСПЛ не є чітко визначеним, 

воно охоплює широкий спектр питань, серед яких:  
персональні дані людини 

«Мікулич проти Хорватії» 
від 7 лютого 2002 року  
 

підтримання стосунків з іншими людьми та зовнішнім світом  
«Бурґгартц проти Швейцарії» 
від 22 лютого 1994 року 
«Німітц проти Німеччини» 
від 16 грудня 1992 року  

 
ім’я, прізвище особи  

«Ґійо проти Франції»  
від 23 вересня 1996 року 
«Булгаков проти України» 
від 11 вересня 2007 року  
«Гарнага проти України» 
від 16 травня 2013 року 

 
зовнішній вигляд особи; визначення персональної ідентичності (вибір 

імені, способу одягатися, сексуальна ідентичність тощо)  
«B. проти Франції» 
від 25 березня 1992 року  
«Даджен проти Сполученого Королівства»  
від 22 жовтня 1991 року 

 
здоров’я людини, медичне втручання  

«Ґласс проти Сполученого Королівства»  
від 9 березня 2004 року  
«Яллог проти Німеччини» 
від 11 липня 2006 року 
«Х. та Y. проти Нідерландів 
від 26 березня 1985 року 

 
вільне розпорядження своїм тілом  

«Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства»  
від 11 липня 2002 року  

 
конфіденційність медичних даних, зокрема психічного здоров’я   

«Пантелеєнко проти України» 
від 29 червня 2006 року  
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«Заїченко проти України 
від 26 лютого 2015 року 
«X. та Y. проти Нідерландів» 
від 26 березня 1985 року 

 
право на недоторканність житла  

«Ментес та інші проти Туреччини»  
від 28 листопада 1997 року 
«Кіпр проти Туреччини» 
 від 10 травня 2001 року 

 
інформація про навчання, судимість 

«Ротару проти Румунії» 
від 6 квітня 2000 року  

 
право на приватний простір тощо 

«Прітті проти Сполученого Королівства»  
від 29 квітня 2002 року 
«Бігаєва проти Греції»  
від 28 травня 2009 року 

 
Поняття «приватне життя» не можна тлумачити  

в обмежувальному значенні 
«Німітц проти Німеччини» 
від 16 грудня 1992 року 
«Леандер проти Швеції» 
від 26 березня 1987 року 

 
Поняття «сімейного життя» охоплює не лише формальні,  

а й «інші «сімейні зв’язки» 
«Кроон та інші проти Нідерландів»  
від 27 жовтня 1994 року 

 
 

природний зв’язок між матір’ю та дитиною; дитиною та близькими 
родичами; питання опіки; усиновлення, стосунки між нареченими, імміграції 
дитини; спільного проживання без оформлення шлюбу; відносини в шлюбі, 
що укладений не відповідно до національного законодавства, тощо 

«Хант проти України» 
від 7 грудня 2006 року 
«Савіни проти України» 
від 18 грудня 2008 року 
«Скоццарі та Дж’юнта проти Італії» 
від 13 липня 2000 року  
«Маркс проти Бельгії»  
від 13 червня 1979 року  
«Расмуссен проти Данії»  
від 28 листопада 1984 року 



521 
 

«Беррехаб проти Нідерландів»  
від 21 червня 1988 року 
«МакМайкл проти Сполученого Королівства»  
від 24 лютого 1995 року 

 
Запобіжні заходи 
Підписка про невиїзд і вилучення закордонних паспортів становили 

незаконне та непропорційне втручання в приватне та сімейне життя, яке 
зосереджене переважно в іншій країні 

«Котій проти України»  
від 5 березня 2015 року  

 
Захист особи від свавільного затримання шляхом забезпечення 

незалежної та ретельної судової перевірки акту позбавлення волі 
«Аквіліна проти Мальти» 
«Нєдбала проти Польщі» 
«Чеботарі проти Молдови» 
від 13 листопада 2007 року  
«Сергій Волосюк проти України» 
від 12 березня 2009 року 

 
Концепція «житла» в значенні статті 8 Конвенції 
будинок, який особа розглядає як своє житло, зберігала право власності 

на нього, мала намір до нього повернутися, проте займала його лише час від 
часу, але мала намір проживати там постійно і не мала іншого житла  

«Гіллоу проти Сполученого Королівства» 
від 24 листопада 1986 року 

 
офісні (службові) приміщення 

«Бак проти Німеччини» 
від 28 квітня 2005 року 

 
приміщення, пов’язані з професійною діяльністю представників вільних 

професій (зокрема в галузі юриспруденції)  
«Німітц проти Німеччини» 
від 16 грудня 1992 року  
«Смірнов проти Росії» 
від 7 червня 2007 року 
«Пантелеєнко проти України» 
від 29 червня 2006 року 
«Ремен і Шміт проти Люксембургу»  
від 25 лютого 2003 року 

 
приватне помешкання особи, яке одночасно є офіційно зареєстрованим 

офісом компанії, якою керує ця особа  
«Чаппелл проти Сполученого Королівства» 
від 30 березня 1989 року 
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зареєстрований офіс компанії, філії або інші виробничі, торговельні 
приміщення, тобто приміщення юридичної особи, а не лише фізичної  

«Колас Ест та інші проти Франції» 
від 16 квітня 2002 року 

особа мешкала у квартирі чоловіка, з яким не мала офіційно 
зареєстрованого шлюбу, без ордера та без прописки і з якої була згодом 
виселена в позасудовому порядку. Тобто між особою та місцем її 
проживання не було правового зв’язку 

«Прокопович проти Росії» 
від 18 листопада 2004 року 

 
«службове» житло – квартира, яка є частиною державного житлового 

фонду для забезпечення житлових потреб службовців, навіть за умови 
тривалої відсутності особи. Право власності не прийнято ЄСПЛ до уваги як 
критерій визнання помешкання житлом  

«Новоселецький проти України» 
від 22 лютого 2005 року 

 
житловий фургон на власній землі без дозволу на будівництво, тобто 

місце, яке облаштоване як дім, навіть якщо це суперечить чинному 
законодавству 

«Баклі проти Сполученого Королівства» 
від 25 вересня 1996 року 

 
місце, фізичний простір, у якому розвивається особисте і сімейне життя. 

Людина має право на повагу до свого житла не тільки в значенні реального 
фізичного простору, а й на спокійне ним користування  

«Морено Гомес проти Іспанії» 
від 16 листопад 2004 року 

 
Недоторканість житла чи іншого володіння особи  

«Пантелеєнко проти України» 
від 29 червня 2006 року  
«Бак проти Німеччини» 
від 28 квітня 2005 року 

 
Незаконність проведення обшуку житла  

«Войкін та інші проти України» 
від 27 березня 2018 року 
«Головань проти України» 
від 5 липня 2012 року  
«Багієва проти України» 
від 28 квітня 2016 року 
«Роумен та Шміт проти Люксембурґу» 
від 25 березня 2003 року 

 
Освідування 
Примусове освідування може відбуватися лише в тих випадках, коли 

відмова від огляду робить неможливою правову оцінку діяння і ставить під 

https://www.globalhealthrights.org/health-topics/health-care-and-health-services/moreno-gomez-v-spain-2/
https://www.globalhealthrights.org/health-topics/health-care-and-health-services/moreno-gomez-v-spain-2/
https://www.globalhealthrights.org/health-topics/health-care-and-health-services/moreno-gomez-v-spain-2/
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загрозу розслідування злочину та встановлення обставин, що мають значення 
для кримінального провадження  

 «X. і Y. проти Нідерландів» 
від 26 березня 1985 року  
«Яллог проти Німеччини»  
від 11 липня 2006 року. 

 
Таємниця спілкування  
Прослуховування телефонних розмов заявника (у межах його 

кримінального переслідування) і реєстрація історії дзвінків (збереження 
номерів, набраних з певного телефону) не були передбачені законом; 
відправлені з роботи електронні листи також мають бути захищені на 
підставі ст. 8 Конвенції, як і інформація, отримана з відстеження приватного 
використання мережі Інтернет 

 «Пантелеєнко проти України»  
від 29 червня 2006 року 
«Захаров проти Росії»  
від 4 грудня 2015 року 

 
Спостереження 
Уряд вдається до передових технологій, зокрема масового 

спостереження за телекомунікаціями громадян, аби попередити майбутні 
інциденти. Суд не був переконаний, що відповідне законодавство надало 
точні гарантії, щоб уникнути зловживань  

«Сзабо та Віші проти Угорщини»  
від 12 січня 2016 року 
«Ліблік та інші проти Естонії»  
від  28 травня 2018 року 

 
Судовий контроль за триманням під вартою повинен бути 

автоматичним і не може залежати від попередньої заяви затриманої особи; 
повага до особистої свободи 

«Маккей проти Сполученого Королівства» 
від 3 жовтня 2006 року 
«Віорел Бурзо проти Румунії 
від 30 вересня 2009 року 
«Єлоєв проти України» 
від 6 листопада 2008 року 
«Летел’є проти Франції» 
від 26 червня 1991 року 

 
Оприлюднена суддею інформація сторонам та іншим особам, 

присутнім у судовій залі на публічних слуханнях 
«Класу та ін. проти Федеративної Республіки 
Німеччина»  
від 6 вересня 1978 року 
«Захаров проти Росії» 
від 4 грудня 2015 року 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193251%22]}
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«Люді проти Швейцарії» 
від 15 березня 1984 року 
«Копланд проти Сполученого Королівства»  
від 3 квітня 2007 року 

 
Справедливий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципі рівності 

сторін, який передбачає надання розумної можливості відстоювати свою 
позицію у справі в умовах, які не ставлять її в істотно менш сприятливе 
становище, порівняно з опонентом 

«Надточій проти України» 
від 15 травня 2008 року 
«Михалкова та інші проти України» 
від 13 січня 2011 року 

 
Суд урахував показання, надані свідками до суду, та визнав їх 

достовірними й обґрунтованими  
«Maкеян та інші проти Вірменії» 
від 5 березня 2020 року  
«Яременко проти України»  
«Шалімов проти України» 
«Леонід Лазаренко проти України» 
«Тітаренко проти України» 
«Олег Колеснік проти України» 

 
Суд повинен здійснювати захист прав учасників кримінального 

провадження шляхом їх відновлення в разі порушення. Визначено 
концепцію якості закону й вимогу, щоб він був доступним для зацікавлених 
осіб, чітким і передбачуваним у своєму застосуванні 

«Щокін проти України» 
від 14 жовтня 2010 року 

 
За відсутності клопотання про дослідження доказів апеляційний суд не 

вправі за власною ініціативою досліджувати докази 
«Капо проти Бельгії» 
від 13 січня 2005 року  
«Дактарас проти Литви» 
від 24 листопада 2000 року 
«Білуха проти України»  
від 9 листопада 2006 року 
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Додаток Е 
 

Витяги зі звітів щодо вчинення злочинів,  

визначених ст. 182 КК України 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всього 112 141 151 117 210 289 

Джерело https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.ht

ml?dir_id=1

12173&libi

d=100820 

https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.ht

ml?dir_id=1

12757&libi

d=100820# 

https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.ht

ml?dir_id=1

13281&libi

d=100820 

https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.ht

ml?dir_id=1

13653&libi

d=100820 

https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.ht

ml?dir_id=1

13897&libi

d=100820 

https://old.g

p.gov.ua/ua/

stst2011.htm

l?dir_id=113

897&libid=1

00820# 
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2018  197 3 0 2 0 126 196 

2019  250 26 0 29 0 138 222 

2020 Проступки 
ч. 1 ст. 182 

236 4 0 3 0 208 233 

Злочини ч. 2 
ст. 182 

53 12 0 12 0 111 41 

 

https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820%23
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820
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Додаток Ж 
 
 

Справи з Єдиного державного реєстру судових рішень 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

скарга на 
бездіяльність 
уповноважених осіб 

    http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/84632
537 

https://reyes
tr.court.gov.
ua/Review/8
7215196 

ненадання згоди на 
збирання, зберігання, 
використання 
та поширення 
конфіденційної 
інформації щодо себе 
(комплексні дані, 
спостереження 
за особами, збір всіх 
можливих даних та їх 
збут) 

   http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/78738
400 

 https://reyes
tr.court.gov.
ua/Review/8
6917026 

ненадання згоди на 
збирання, зберігання, 
використання та 
поширення 
конфіденційної 
інформації щодо себе 
(письмові документи) 

 http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/57173
975 

 http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/72134
108 

 https://reyes
tr.court.gov.
ua/Review/8
7132578 

ненадання згоди на 
збирання, зберігання, 
використання 
та поширення 
конфіденційної 
інформації щодо себе 
(аудіо) 

 http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/63860
400 

    

ненадання згоди на 
збирання, зберігання, 
використання 
та поширення 
конфіденційної 
інформації щодо себе 
(відео) 

  http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/69036
139 

http://reye
str.court.g
ov.ua/Revi
ew/73153
097 

 https://reyes
tr.court.gov.
ua/Review/8
7132786 

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84632537
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84632537
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84632537
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84632537
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84632537
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87215196
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87215196
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87215196
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87215196
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78738400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78738400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78738400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78738400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78738400
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86917026
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86917026
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86917026
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86917026
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57173975
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57173975
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57173975
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57173975
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57173975
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72134108
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72134108
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72134108
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72134108
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72134108
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132578
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132578
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132578
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132578
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63860400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63860400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63860400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63860400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63860400
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69036139
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69036139
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69036139
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69036139
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69036139
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73153097
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73153097
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73153097
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73153097
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73153097
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132786
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132786
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132786
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87132786
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Додаток И 
 

 

Рік Загальні показники розгляду позовних заяв 

К-сть 
позовних 
заяв, що 

перебували 
на розгляді 

К-сть розглянутих позовних заяв К-сть 
нерозгля-

нутих 
позовних 
заяв на 
кінець 

звітного 
періоду 
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2018 795 744 734 142 2 24 517 2 61 

2019 915 869 809 120 1 52 556 1 106 
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Рік 
 

Загальні показники розгляду справ 

К-сть справ, 
що перебу-

вали на 
розгляді 

Кількість розглянутих справ Кількість 
нерозгля-нутих 
справ на кінець 
звітного періоду 
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2018 984 579 528 407 8 224 25 22 74 67 456 35 

2019 930 594 472 387 21 185 17 20 46 68 458 29 
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Додаток К 
 

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань правоохоронної діяльності 

Денису МОНАСТИРСЬКОМУ  
вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008 

 

 

 

Шановний пане Денисе! 

 

Під час підготовки дисертаційного дослідження на тему «Гарантії 

забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя у 

кримінальному провадженні України» доцент кафедри кримінального та 

кримінального процесуального права Національного університету «Києво-

Могилянська академія», к.ю.н., доцент Удовенко Жанна Володимирівна 

акцентувала увагу на недосконалості низки норм Кримінального 

процесуального кодексу України, розробила й обґрунтувала пропозиції з їх 

удосконалення, які в тексті виділено напівжирним курсивом. Урахування 

висловлених пропозицій надасть можливість урегулювати низку 

суперечливих положень щодо захисту прав особи, незалежно від її 

процесуального статусу, на невтручання в особисте і сімейне життя під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень і судового розгляду 

матеріалів кримінального провадження, зокрема: 

1. У статті 15 КПК України «Невтручання у приватне життя»: 

1.1. У назві статті термін «приватне» замінити на словосполучення 

«особисте і сімейне». 

1.2. У частині 1 словосполучення «приватне (особисте і сімейне) 

життя» замінити словосполученням «особисте і сімейне життя». 

1.3. Частину 2 викласти в такій редакції: 

«2. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати 

інформацію про особисте і сімейне життя особи без її згоди, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом». 
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1.4. Доповнити частину 2 другим абзацом такого змісту: 

«Отримання відомостей, що становлять особисту і сімейну 

таємницю, здійснюється на підставі обґрунтованої вимоги сторін 

кримінального провадження на отримання такої інформації, що 

повинна: 

1) бути викладена на офіційному бланку державного органу, що 

здійснює досудове розслідування; 

2) бути надана за підписом службової особи, уповноваженої на 

витребування цієї інформації; 

3) містити передбачені цим Кодексом підстави для отримання цієї 

інформації; 

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких 

уповноважена службова особа має право на отримання такої 

інформації». 

1.5. Частину 3 викласти в такій редакції: 

«3. Інформація про особисте і сімейне життя особи, отримана в 

порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути використана інакше, як 

для виконання завдань кримінального провадження на всіх його стадіях». 

1.6. Доповнити частину 3 другим реченням такого змісту: 

«Порушення цієї засади тягне за собою відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством». 

Обґрунтування: 

У статті 15 КПК України використано терміни «приватне життя», 

«приватне (особисте і сімейне) життя», відповідно до яких особисте і сімейне 

життя є частиною приватного життя. Натомість у статті 32 Конституції 

України зазначено про «особисте і сімейне життя», а в міжнародно-правових 

актах проголошено право на недоторканність приватного життя, що 

зумовлює потребу вивчення співвідношення понять «особисте життя», 

«сімейне життя» і «приватне життя» шляхом проведення ґрунтовного 
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лінгвістичного дослідження та приведення термінології до єдиного 

стандарту. 

Особисте й сімейне життя можна визначити як фізичну і духовну 

сферу, яка контрольована індивідом, тобто вільну від зовнішнього втручання. 

Змістом особистої таємниці є відомості про приватне життя конкретної 

особи, які вона не бажає розповсюджувати серед інших осіб. Ними можуть 

бути біографічні відомості; дані про стан здоров’я; філософські, релігійні, 

політичні погляди і переконання; майнове становище, професійні заняття, 

хобі; про інтимне життя (зокрема, наявність позашлюбних інтимних 

стосунків), особливості сімейних стосунків (народження дитини поза 

шлюбом) тощо. До особистих таємниць належать також група професійних 

таємниць: право на медичну, адвокатську, нотаріальну, банківську таємницю 

та право на таємницю сповіді. У кожному такому випадку особа сама 

визначає межі цієї таємниці. 

Поняття «сімейне життя» становить сукупність явищ, зв’язків, 

відносин і процесів, що складаються всередині сім’ї. Це зумовлює 

конфіденційність інформації про сімейне життя та бажання членів сім’ї 

зберегти відомості про обставини сімейного життя в таємниці від сторонніх 

осіб. 

Сімейне життя – це сфера життєдіяльності двох або більшої кількості 

осіб, які проживають разом й утворюють сім’ю, з метою задоволення 

спільних інтересів усіх членів сім’ї. Тож сімейне життя є спільною частиною 

особистого життя кожного із членів сім’ї. 

Тож поняття «особисте і сімейне життя» охоплює ту сферу 

життєдіяльності людини, яка стосується лише окремої особи та не підлягає 

контролю з боку суспільства і держави, якщо вона не має протиправного 

характеру чи її потрібно використати з метою захисту публічних інтересів 

суспільства для виконання завдань кримінального провадження. 

Принципової відмінності між приватним й особистим немає, обидва поняття 

трактують як належність особі. Отже, використовувати в КПК України 
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термін «приватне життя» недоцільно, причому в частині першій статті 32 

Конституції України йдеться про особисте і сімейне життя. 

Обов’язок нерозголошення таємниці досудового розслідування 

поширюється на всіх учасників кримінального провадження, які були 

попереджені про необхідність її збереження. Якщо керуватися назвою 

статті 222 КПК України «Недопустимість розголошення відомостей 

досудового розслідування» та її місцем розташування – у главі 19 цього 

Кодексу, де встановлено загальні положення досудового розслідування, то 

дія цієї норми поширюється виключно на цю стадію кримінального 

провадження. Саме таке унормування цього положення обмежує дію засади 

невтручання в особисте і сімейне життя, яка повинна бути забезпеченою на 

всіх стадіях кримінального провадження. Проте ні в главі 27 КПК України 

«Підготовче провадження», ні в главі 28 «Судовий розгляд», ні в розділі V 

«Судове провадження з перегляду судових рішень» норм аналогічного змісту 

немає. Тож урахування цієї пропозиції надасть можливість поширити засаду 

невтручання в особисте і сімейне життя як на стадію досудового 

розслідування під час проведення будь-яких процесуальних дій, так і на всі 

судові стадії, починаючи з підготовчого провадження та закінчуючи судовим 

провадженням з перегляду судових рішень. Відповідальність визначено в 

статті 182 Кримінального кодексу України й статті 188
39

 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

1.7. Частину 4 викласти в такій редакції: 

«4. Кожен, кому наданий доступ до інформації про особисте і сімейне 

життя, зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації, про що 

відбирається зобов’язання в порядку, передбаченому цим Кодексом». 

1.8. Доповнити частину 4 абзацами другим, третім та четвертим такого 

змісту: 

«Збирання відомостей про особисте і сімейне життя особи 

дозволяється, якщо ці відомості необхідні виключно для встановлення 

обставин, що підлягають доказуванню. 
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Дослідження доказів, що розкривають обставини особистого і 

сімейного життя, за ініціативою суду чи за клопотанням зацікавлених 

осіб, відбувається в закритому засіданні суду. 

Шкода, завдана особі в результаті порушення права на невтручання в 

особисте і сімейне життя, розголошення особистої і сімейної таємниці, 

підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому цим Кодексом». 

Обґрунтування: 

У частині 4 статті 15 КПК України визначено, що кожний, кому надано 

доступ до інформації про приватне життя особи під час кримінального 

провадження, зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації. 

Зазначене положення конкретизовано в статті 222 цього Кодексу, де йдеться 

про можливість розголошення відомостей досудового розслідування лише з 

письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони 

визнають можливим, зокрема й тих, у яких є дані про приватне життя особи. 

Крім цього, у статті 254 КПК України визначено заходи щодо захисту 

інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

Однак нагальною є потреба законодавчо визначити положення, 

відповідно до якого відомості про особисте і сімейне життя особи, отримані 

на законних підставах і в порядку, передбаченому КПК України, можуть 

бути використані лише за умови, якщо вони спрямовані виключно для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню. 

Дослідження доказів, що розкривають обставини особистого і сімейного 

життя, за ініціативою суду чи за клопотанням зацікавлених осіб, повинно 

відбуватися в закритому судовому засіданні. Унормоване в такий спосіб 

положення дасть змогу ефективно захистити особисте і сімейне життя осіб 

від небажаного розголосу та не спричинить шкоду інтересам суспільства, з 

низки причин зацікавленого у відкритому судовому розгляді матеріалів 

кримінального провадження. 
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Встановлене правило забезпечене певними санкціями, зокрема: 

кримінально-правовими (стаття 182 КК України «Порушення 

недоторканності приватного життя»); цивільно-правовими (можливість 

подання позову про відшкодування шкоди внаслідок незаконних дій органів 

досудового розслідування або позову про відшкодування моральної шкоди за 

поширення недостовірної інформації чи інформації, що порочить честь, 

гідність, ділову репутацію) тощо. 

1.9. У пункті 8 частини 1 статті 7 КПК України невтручання у приватне 

життя визначено як засаду кримінального провадження, а врахування 

висловлених до частин 1–4 статті 15 КПК України пропозицій передбачає 

його нову редакцію такого змісту: 

«8) невтручання в особисте і сімейне життя;». 

 

2. У статті 27 КПК України «Гласність і відкритість судового 

провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і 

процесуальних дій»: 

2.1. Доповнити частину 2 та викласти її у такій редакції: 

«2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється 

відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про обмеження 

доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під 

час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно 

до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якщо 

участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи. 

Слідчий суддя, суд за клопотанням сторін може прийняти рішення про 

здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні 

впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у 

разі:». 

Обґрунтування: 

Норми частини 2 статті 27 та пункту 4 частини 2 статті 315 КПК 

України цілком між собою не узгоджуються. Зокрема, у частині 2 статті 27 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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КПК України йдеться про ініціативу слідчого судді, суду щодо здійснення 

кримінального провадження в закритому судовому засіданні впродовж 

усього судового провадження або його окремої частини в передбачених 

законом випадках. Натомість у частині 2 статті 315 КПК України зазначено 

про обов’язкове клопотання учасників судового провадження. На наш 

погляд, друга наведена позиція, а саме – наявність клопотання учасників 

судового провадження, у цьому випадку є прийнятнішою. Адже на 

підготовчому судовому засіданні, що є важливою складовою стадії 

підготовчого провадження, майбутні учасники судового провадження, 

передбачені в пункті 26 частини 1 статті 3 КПК України, поза сумнівом, 

краще за суддю знають матеріали кримінального провадження: прокурор як 

представник сторони обвинувачення здійснював нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва, а на судових стадіях кримінального 

провадження – підтримуватиме державне обвинувачення в суді. Натомість 

підозрюваний, його захисник і законний представник, а також потерпілий 

мають право ознайомитися з матеріалами досудового розслідування під час 

їх відкриття відповідно до частин 1–3, 7 статті 290 КПК України, а цивільний 

позивач, його представник і законний представник, цивільний відповідач, 

його представник – ознайомитися із цими матеріалами в тій частині, яка 

стосується цивільного позову. За таких обставин судді, який, відповідно до 

частини 3 статті 35 цього Кодексу, визначений розглядати матеріали 

кримінального провадження в суді, значно менше за всіх перелічених 

учасників судового провадження відомі його обставини. Адже прокурор до 

суду направляє лише обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового 

розслідування, цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування, розписку підозрюваного про отримання копії 

обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під 

час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування 

(крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297
1
 КПК України), 
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розписку або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного. Надання суду інших 

документів до початку судового розгляду законодавчо заборонено (частина 4 

статті 291 КПК України). Зазначені документи, інші матеріали, судові 

рішення та інші документи й матеріали, що мають значення для цього 

кримінального провадження, відповідно до частини 1 статті 317 цього 

Кодексу, будуть надані суду учасниками судового провадження на 

підготовчому провадженні й долучатимуться до обвинувального акта у 

випадку призначення справи до судового розгляду. За таких обставин судді 

одноособово, без думки сторін кримінального провадження, украй складно 

прийняти рішення про здійснення провадження в закритому судовому 

засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини. 

2.2. У частині 7 друге речення викласти в такій редакції: 

«Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, 

проголошують прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався в закритому 

судовому засіданні на підставі рішення суду з урахуванням думки сторін, 

можуть проголошуватися прилюдно лише вступна і резолютивна 

частини судового рішення, суд може пропустити імена учасників 

кримінального провадження; суд може обмежитися передачею судового 

рішення в канцелярію суду, де сторони можуть з ним ознайомитися або 

вибрати іншу відповідну форму захисту судового рішення». 

Обґрунтування: 

У законодавстві України не розроблено механізму забезпечення 

обмеженого доступу до матеріалів судового засідання. За таких умов 

завдання щодо забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя в 

кримінальному провадженні не можна вважати вичерпаним. Також під час 

вирішення питання про дотримання в кримінальному провадженні права 

громадян на особисту і сімейну таємницю, зокрема таємницю листування і 

телефонних розмов, прилюдне оголошення вироків, доцільно враховувати 
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позицію осіб, які беруть участь у судових засіданнях, спрямовану на 

забезпечення цієї таємниці. 

2.3. Частину 7 доповнити третім реченням такого змісту: 

«Учасники закритого судового засідання, присутні у процесі 

проведення процесуальної дії, під час якої можуть бути виявлені 

відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, 

попереджаються про відповідальність за їх розголошування». 

Обґрунтування: 

Проблема нерозголошення інформації про особисте і сімейне життя 

громадян виникає під час проведення окремих процесуальних дій протягом 

не лише всього досудового розслідування, а й судового розгляду. 

Найвиразніше зазначена проблема виявляється на стадії судового розгляду, 

фундаментальними засадами якої є гласність і відкритість судового 

провадження та його повне фіксування технічними засобами (пункт 20 

частини 1 статті 7, стаття 27 КПК України). На стадії досудового 

розслідування чинність цих засад суттєво обмежена вимогою про 

недопустимість розголошення даних досудового розслідування, натомість у 

судовому розгляді це питання не унормоване й потребує свого вирішення. 

2.4. Частину 7 доповнити четвертим реченням такого змісту: 

«За клопотанням сторони кримінального провадження суд має 

право прийняти рішення про введення режиму секретності для 

матеріалів кримінальної справи, що стосуються таємниці особистого і 

сімейного життя, на строк до 30 років. Порядок зберігання, вилучення, 

ознайомлення з такими кримінальними справами встановлює Кабінет 

Міністрів України». 

Обґрунтування: 

Запропонований нами строк є аналогічним зазначеному в статті 13 

Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-

XII, де він не може перевищувати 30 років для інформації зі ступенем 

секретності «особливої важливості». Закономірно, що інформація про 
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особисте і сімейне життя не може бути віднесена до зазначеного ступеня 

секретності відповідно до цього Закону, але вона є особливо важливою для 

конкретної особи, а її розголошення може завдати істотної шкоди правам і 

законним інтересам цієї особи. Тож застосування аналогії в цьому випадку є 

доцільним і можливим. 

 

3. У статті 42 КПК України «Підозрюваний, обвинувачений»: 

3.1. Частину 3 доповнити пунктом 2
1
 такого змісту: 

«2
1
) бути допитаним за обставинами вчинення кримінального 

правопорушення негайно, але не пізніше ніж за двадцять чотири години 

після повідомлення про підозру чи затримання за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення». 

Обґрунтування: 

Про необхідність проведення допиту підозрюваного одразу після його 

затримання не йдеться в частині 3 статті 42, статтях 207–213, частині 2 

статті 520, частині 1 статті 522, а в статті 224 КПК України врегульовано 

лише загальні питання проведення допиту безвідносно до процесуального 

статусу особи. Водночас потреба вручення повідомлення про підозру 

протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання чітко визначена в 

частині 3 статті 278 КПК України. Тож констатуємо непослідовність 

законодавця в унормуванні цього питання, оскільки і повідомлення про 

підозру, і затримання особи є умовами визнання її підозрюваною, що надає їй 

можливість набути специфічних процесуальних прав, спрямованих на захист 

її інтересів. Тож висловлену пропозицію слід законодавчо закріпити в 

частині 3 статті 42 КПК України з метою надання підозрюваному реальної 

можливості реалізувати надані йому процесуальні права під час допиту – 

давати показання, подавати докази, брати участь у проведенні процесуальних 

дій тощо. 

3.2. Доповнити частину 3 пунктом 7
1
 такого змісту: 
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7
1
) «право затриманого або утримуваної під вартою особи на 

належну медичну допомогу, зокрема вільний вибір лікаря та незалежне 

медичне обстеження». 

Обґрунтування: 

Особливе значення закріплення цієї норми полягає у створенні 

правової підстави для формування чіткої процедури забезпечення 

відповідного права під час кримінального провадження, з подальшою 

конкретизацією цього положення в підзаконних нормативно-правових актах. 

Законодавче закріплення безпосередньо в КПК України права затриманого 

або особи, яку тримають під вартою, на медичну допомогу сприятиме: 

1) зменшенню кількості фактів порушення прав людини під час 

кримінального провадження, що наблизить кримінальне процесуальне 

законодавство України до чинних стандартів ЄС; 2) зменшенню кількості 

випадків зловживання правом на медичну допомогу під час кримінального 

провадження з боку осіб, щодо яких його здійснюють; 3) мінімізації 

можливості задоволення позовів, поданих до Європейського суду з прав 

людини проти України про порушення права на медичну допомогу. 

 

4. У статті 65 КПК України «Свідок» доповнити частину 2 новим 

пунктом 7
1
 такого змісту: 

«7
1
) слідчий, прокурор – про обставини кримінального провадження, 

які стали їм відомі у звʼязку з участю в цьому кримінальному 

провадженні, за винятком випадків кримінального провадження щодо 

прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали;». 

Обґрунтування: 

Якщо винуватість судді в постановленні неправосудного вироку, 

ухвали підтверджена вироком суду, що набрав законної сили, неправосудне 

рішення має бути переглянуте в порядку, встановленому главою 34 КПК 

України. Аби уникнути повторного незаконного чи необґрунтованого 

рішення у справі, сукупність доказів має бути повною, а в необхідних 
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випадках постає потреба отримання показань від усіх осіб, які брали участь у 

кримінальному провадженні, включаючи слідчого чи/та прокурора. Тож їхні 

показання у випадках здійснення кримінального провадження щодо 

прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали є 

необхідними. Натомість в інших випадках слідчий та прокурор не можуть 

бути допитані як свідки. 

 

5. У статті 79 КПК України в назві та в частині 1 після слів «експерт» у 

відповідних відмінках доповнити словом «понятий» у відповідних відмінках 

і викласти назву та частину 1 в такій редакції: 

«Підстави для відводу спеціаліста, представника персоналу органу 

пробації, перекладача, експерта, понятого, секретаря судового засідання. 

1. Спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, 

експерт, понятий, секретар судового засідання не мають права брати участі 

в кримінальному провадженні та відводяться за підставами, передбаченими 

частиною першою статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх 

попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, 

представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта, понятого і 

секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу». 

Обґрунтування: 

Ураховуючи, що серед перелічених учасників кримінального 

провадження, яким може бути заявлено відвід, не йдеться про понятих, 

пропонуємо доповнити зазначену норму цим учасником. Вирішення питання 

саме в такий спосіб дозволить учасникам кримінального провадження та 

іншим особам заявляти клопотання про відвід понятих від участі в 

проведенні слідчих (розшукових) дій, якщо є підстави вважати, що вони, 

зокрема, можуть розголосити обставини, що стосуються особистого і 

сімейного життя особи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1011
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6. Частину 2 статті 160 КПК України «Клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів» доповнити пунктом 3
1
 такого змісту: 

«3
1
) ім’я (найменування) особи, у володінні якої перебувають або 

можуть перебувати речі й документи, та її адреса;». 

Обґрунтування: 

Однією із проблем, що постають під час розгляду слідчим суддею 

клопотань слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, є 

відсутність у них відомостей про юридичну чи фізичну особу, які мають 

надати такий доступ. Адже в частині 2 статті 160 КПК України немає вимоги 

про визначення в клопотанні адреси володільця речей і документів, про 

тимчасовий доступ до яких подає клопотання слідчий. У практичній 

діяльності наявні приклади відмови в таких випадках у задоволенні 

клопотань тому, що не зазначені найменування та адреса юридичної особи 

або представництва, де зберігається необхідна інформація; не зазначено 

адресу особи, у якої слід вилучити документи, тощо. Відповідно до пункту 4 

частини 1 статті 164 КПК України, ці відомості мають бути зазначені в ухвалі 

слідчого судді, а в частині 1 статті 163 цього Кодексу передбачено, що 

слідчий суддя має здійснити судовий виклик такої особи. Слід визнати 

правильною практику слідчих суддів, які вимагають від слідчого або іншого 

учасника кримінального провадження, що звернувся з клопотанням, 

обов’язково зазначати ці відомості в клопотанні. Адже без вказівки на особу, 

яка має надати доступ до речей і документів, таке клопотання є 

безпредметним та не може бути визнане обґрунтованим і таким, що підлягає 

задоволенню. Тож запропонована норма спрямована на вдосконалення 

процедури застосування тимчасового доступу до речей і документів. 

7. Частину 2 статті 163 КПК України «Розгляд клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів» викласти в такій редакції: 

«2. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з 

клопотанням, доведе наявність розумної підозри про можливість зміни або 
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знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим 

суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться»; 

Обґрунтування: 

Під час складання клопотання слідчі можуть зловживати цим правом і 

фактично бездоказово, без жодної мотивації вказувати одним реченням на 

існування реальної загрози знищення документів. Слідчі судді теж спрощено 

ставляться до цього питання і доходять висновку про можливість слухання 

справи без особи, у володінні якої знаходяться речі й документи. Водночас 

формулювання щодо реальності загрози зміни або знищення речей і 

документів потребує наявності доказів, попри те, що реальність загрози є 

оцінною категорією. Це значно ускладнює застосування норми в практичній 

діяльності, оскільки можливість доказування наявності такої загрози є не 

завжди. Зокрема, це стосується проваджень, які щойно розпочаті, за якими 

ще не проведено необхідних слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. Саме їх результати могли б довести слідчому судді, що 

особа, яка не є підозрюваною та у володінні якої знаходяться важливі для 

розслідування документи, може свідомо їх замінити чи знищити з метою 

уникнення відповідальності або сприяння в цьому іншим особам. Тож 

підстави, на які в клопотанні посилається слідчий, повинні бути досліджені й 

оцінені за внутрішнім переконанням судді в кожному конкретному випадку з 

огляду на належність, достатність і допустимість доказів, зібраних органом 

досудового розслідування на підтвердження цих обставин. Надання 

достатніх доказів реальності загрози потребує аналізу й оцінки суб’єктивної 

зацікавленості особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, а також 

її намірів та їх підтвердження певними документами. 

 

8. Частину 5 статті 208 КПК України «Затримання уповноваженою 

службовою особою» викласти в такій редакції: 

«5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 

обов’язково складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених 
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статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і 

хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; 

підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи 

скарги затриманого, якщо такі надходили, а також роз’яснення прав 

підозрюваного та процесуальних механізмів їх реалізації. Протокол про 

затримання та роз’яснення прав підозрюваного підписується особою, яка 

його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається 

затриманому, а також надсилається прокурору». 

Обґрунтування: 

Залежно від слідчої ситуації, що складається на різних етапах 

досудового розслідування, затримана особа може обрати для себе будь-який 

варіант поведінки: надавати чи не надавати пояснення, відповідати чи не 

відповідати на поставлені запитання, мати захисника чи відмовитися від 

нього тощо. Важливо, щоб таке рішення затримана особа приймала 

усвідомлено та зважено, розуміючи можливість такого вибору й наслідки 

власних дій. Правильне розуміння затриманою особою зазначених 

процесуальних прав – запорука дотримання засади законності під час 

проведення допиту та інших передбачених КПК України процесуальних дій. 

Відсутність конкретизації обов’язку сторони обвинувачення роз’яснити 

затриманій особі її права за способом, формою, змістом, а також відсутність 

чіткої форми повідомлення про право підозрюваного зберігати мовчання є 

істотним порушенням прав людини й основоположних свобод, що тягне за 

собою передбачені пунктом 3 частини 2 статті 87 КПК України наслідки, 

пов’язані з визнанням доказів недопустимими. 

Натомість наявність підпису в протоколі затримання чи/та протоколі 

допиту підозрюваного щодо роз’яснення права не відповідати на запитання 

та не давати пояснень ще не забезпечує фіксацію пояснення справжнього 

змісту цього права та розуміння його підозрюваним. З огляду на зазначене, 

доцільним було б встановлення процесуальної норми щодо власноручного 

написання підозрюваним в усіх процесуальних документах, пов’язаних із 
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роз’ясненням його прав, усвідомлення ним змісту відповідного права та 

процесуальних механізмів його реалізації. 

 

9. У статті 222 КПК України «Недопустимість розголошення 

відомостей досудового розслідування»: 

9.1. Доповнити частину 1 другим реченням такого змісту: 

«У випадку прийняття рішення щодо розголошення відомостей 

досудового розслідування, слідчий або прокурор виносить мотивовану 

постанову відповідно до вимог статті 110 цього Кодексу, у якій визначає 

мету, коло осіб, обсяг матеріалів досудового розслідування та форму їх 

розголошення». 

9.2. Доповнити частину 2 після першого речення другим реченням 

такого змісту: 

«В особи відбирається зобов’язання у письмовій формі з 

попередженням про кримінальну відповідальність за статтею 387 КК 

України, яке долучається до матеріалів кримінального провадження». 

У цьому разі друге речення частини 2 статті 222 цього Кодексу буде 

третім реченням. 

9.3. Доповнити статтю 222 КПК України новою частиною 3 такого 

змісту: 

«3. Розголошення відомостей про особисте і сімейне життя 

учасників кримінального провадження без їх згоди не допускається». 

Обґрунтування: 

Складені слідчим, прокурором процесуальні документи мають важливе 

юридичне значення під час вирішення питання щодо притягнення винуватої 

особи до кримінальної відповідальності в разі порушення визначеної законом 

заборони. З огляду на зазначене, слід закріпити письмову форму дозволу на 

розголошення відомостей досудового розслідування. Такий дозвіл доцільно 

оформляти у вигляді окремої постанови, де зазначати умови, за яких можливе 

оприлюднення матеріалів досудового розслідування. Письмову форму слід 
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передбачити також і для згоди учасників кримінального провадження на 

оприлюднення відомостей про їхнє особисте і сімейне життя. Виражена саме 

так згода має стати єдиною підставою для розголошення такої конфіденційної 

інформації. 

 

10. Статтю 223 КПК України «Вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій» доповнити новою частиною 4 такого змісту: 

«4. Слідчий, прокурор вживає належних заходів щодо 

нерозголошення встановлених під час провадження слідчих (розшукових) 

дій обставин особистого і сімейного життя осіб, які беруть у них 

участь, та інших осіб, права та законні інтереси яких можуть бути 

порушені». 

Частини 5, 6, 7 і 8 статті 223 КПК України відповідно вважатимуться 

частинами 6, 7, 8 і 9. 

Обґрунтування: 

Наразі в статті 222 КПК України йдеться про недопустимість 

розголошення відомостей, що стали відомі під час досудового розслідування. 

Однак це положення, навіть з урахуванням щойно висловлених пропозицій, 

має занадто узагальнений характер. Одна з причин зазначеного полягає в 

тому, що статтю 222 розміщено у главі 19 цього Кодексу «Загальні 

положення досудового розслідування», а в ній не має йтися про особливості 

провадження слідчих (розшукових) дій. Натомість позитивною новелою є 

акумуляція низки загальних приписів щодо їх провадження в окремій, 

спеціально присвяченій їм статті 223 КПК України. Саме в цій нормі 

доцільно передбачити узагальнені правила поведінки, що мають бути 

дотримані під час проведення всіх слідчих (розшукових) дій, незалежно від 

того, ідеться про допит, обшук чи освідування. Наразі в цій процесуальній 

нормі не передбачено положення щодо нерозголошення обставин особистого 

і сімейного життя осіб, що стали відомі учасникам кримінального 

провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій. Усунення цієї 
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прогалини процесуального закону є вкрай важливим з огляду на дотримання 

гарантій забезпечення конституційних прав і свобод громадян. 

 

11. У статті 224 КПК України «Допит»: 

11.1. Доповнити перше речення частини 3 та викласти її у такій 

редакції: 

«3. Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права та 

процесуальний механізм їх реалізації, а також порядок проведення допиту». 

Обґрунтування: 

Ураховуючи обґрунтування до частини 5 статті 208 КПК України, 

також необхідно доповнити й частину 3 статті 224 цього Кодексу, у якій 

ідеться про допит безвідносно до процесуального статусу особи. Такий 

підхід сприятиме унеможливленню випадків отримання від допитаних осіб 

показань шляхом обману чи психологічного тиску й інших незаконних 

засобів, оскільки власноручне зазначення ними факту усвідомлення змісту 

своїх прав і процесуальних механізмів їх реалізації буде свідчити, що вони 

були належно поінформовані й усвідомлюють, як себе поводити під час 

допиту, чи давати показання або відмовитися від них, що робити внаслідок 

процесуальних порушень з боку сторони обвинувачення тощо. 

11.2. Частину 4 доповнити першим і другим реченням такого змісту: 

«4. Слідчий, прокурор на початку допиту підозрюваного 

встановлює, чи визнає підозрюваний свою участь у вчиненні 

кримінального правопорушення, а якщо визнає – то в якій саме частині. 

Після цього допитуваній особі пропонується надати показання». 

Відповідно перше речення частини 4 вважатиметься третім реченням. 

Обґрунтування: 

У законі не передбачено обов’язок слідчого з’ясовувати ставлення 

допитуваної особи до повідомленої їй підозри (підстав затримання), тобто чи 

визнає особа свою участь у вчиненні кримінального правопорушення та свою 

вину, чи ні, а якщо визнає частково – то в якій саме частині. Така 
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невизначеність може надавати додаткові можливості маніпулювання 

отриманою інформацією як для сторони обвинувачення, так і для сторони 

захисту. Якщо підозрюваний визнає свою вину, він може докладно 

розповісти про вчинене кримінальне правопорушення, співучасників тощо, а 

якщо ні – тоді це може слугувати підставою для висунення версій чи 

обставиною, що обтяжує його вину, за наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

 

12. У статті 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого 

володіння особи»: 

доповнити перше речення частини 3 та викласти її в такій редакції: 

«3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали 

слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи 

з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення, про що складає постанову, завірену 

печаткою органу досудового розслідування». 

Обґрунтування: 

Під час проведення обшуку в невідкладних випадках, що не 

передбачають наявності ухвали слідчого судді, не визначено, якою є 

юридична підстава для такої дії. Вирішуючи це питання, слід керуватися 

положеннями частини 3 статті 110 КПК України, відповідно до якої рішення 

слідчого, прокурора приймають у формі постанови. Постанова виноситься у 

випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор 

визнає це за необхідне. Тож під час проведення обшуку житла чи іншого 

володіння особи в невідкладних випадках мають складати постанову. Однак 

примірника такої постанови недостатньо, з огляду на беззаперечну 

необхідність дотримання засади недоторканності житла чи іншого володіння 

особи, визначеної в статті 30 Конституції України і статті 13 КПК України. 

Кожен слідчий представляє утворений відповідно до законодавства України 
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орган досудового розслідування, тож на його постанові в цьому випадку має 

бути відбиток печатки цього органу. 

 

13. У статті 236 КПК України «Виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи»: 

13.1. Доповнити частину 4 та викласти її у такій редакції: 

«4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали 

слідчого судді (постанови слідчого) та протоколу обшуку повинна бути 

залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому 

слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що 

знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до 

нього сторонніх осіб». 

Обґрунтування: 

Якщо копія ухвали слідчого судді, що є юридичною підставою для 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, повинна залишатися 

на видному місці, про що безпосередньо зазначено в частині 4 статті 236 

КПК України, то щодо копії протоколу обшуку це питання взагалі не 

висвітлено ні в зазначеній статті цього Кодексу, у якій регламентовано 

процесуальний порядок проведення обшуку, ні в загальній нормі статті 104 

КПК України, де йдеться про складання протоколу як форми фіксування 

процесуальних дій. 

У звʼязку з істотним обмеженням права особи на недоторканність 

житла, на невтручання в її особисте і сімейне життя, саме в таких випадках 

нагальною є потреба залишення на видному місці копії не лише ухвали 

слідчого судді, а й протоколу обшуку, щоб особа знала й розуміла, ким і яка 

слідча (розшукова) дія була проведена за її відсутності в її житлі чи іншому 

володінні, у присутності кого і які одержано результати. 

13.2. Частину 8 доповнити другим реченням такого змісту: 

«8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї 

слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню 
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до протоколу обшуку. Після закінчення обшуку слідчий, прокурор 

роз’яснює особам, у яких проводився обшук, можливість і порядок 

оскарження його проведення, про що зазначається в протоколі». 

Обґрунтування: 

Урахування висловлених пропозицій слугуватиме додатковою 

гарантією захисту від порушення конституційних прав і свобод осіб у 

кримінальному провадженні, зокрема права на невтручання в особисте й 

сімейне життя. Такі пропозиції щодо змін і доповнень КПК України 

дозволять реальніше й ефективніше гарантувати дотримання міжнародно-

правової та конституційної засад невтручання в особисте і сімейне життя на 

досудовому розслідуванні. Оскарження дій сторони обвинувачення, що вже 

відбулися під час проведення обшуку, є надзвичайно важливим фактором, що 

надасть можливість відновити порушені права і свободи та максимально 

запобігти негативним наслідкам можливої неправомірної поведінки органів 

досудового розслідування, спрямованої на збирання доказів під час 

проведення обшуку. 

 

14. У статті 241 КПК України «Освідування особи»: 

14.1. Частину 1 викласти в новій редакції такого змісту: 

«1. Для виявлення на тілі людини особливих прикмет, слідів 

кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального 

провадження, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 

експертизу, слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, а 

також потерпілого і свідка за їх згоди, за винятком випадків, коли 

освідування необхідне для оцінки достовірності їх показань». 

Обґрунтування: 

Потерпілі, а в більшості випадків і свідки, зацікавлені у швидкому, 

повному й неупередженому розслідуванні кримінальних правопорушень, 

тому переважно добровільно погоджуються на освідування. Така згода 

потерпілого та/або свідка на проведення освідування має бути письмовою. 
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Проте це не виключає випадків, коли вони з різних причин не бажають 

добровільно піддаватися освідуванню. Примусове їх освідування може 

відбуватися лише у випадках, коли відмова від участі в цій слідчій 

(розшуковій) дії робить неможливою правову оцінку діяння і ставить під 

загрозу розслідування кримінального правопорушення і встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають 

доказуванню. На підтвердження цієї думки слід навести позицію 

Європейського суду з прав людини у справі «X. і Y. проти Нідерландів» 

(1985): щоб порушення позитивного зобов’язання за статтею 8 Конвенції 

було визнано, втручання у права позивача має бути серйозним і значним. У 

цій справі йшлося про основні цінності й істотні аспекти приватного життя: 

відсутність права в розумово неповноцінної дівчини ініціювати порушення 

кримінальної справи проти людини, яку підозрювали в її зґвалтуванні. 

14.2. Доповнити частину 3 і викласти її в такій редакції: 

«3. Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється постанова прокурора, роз’яснюються її права, а також 

мета та порядок проведення освідування. Після цього особі пропонується 

добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводять 

примусово у випадках, передбачених частиною першою цієї статті. 

Примусове залучення підозрюваного, потерпілого чи свідка для проведення 

освідування за участю судово-медичного експерта або лікаря чи інших 

спеціалістів здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду». 

Обґрунтування: 

Частиною 3 статті 42 КПК України передбачене право підозрюваного 

бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх 

роз’яснення та механізм реалізації. Право потерпілого бути повідомленим 

про свої права й обов’язки закріплено в статті 56 КПК України. Права свідка, 

регламентовані у статті 66 КПК України, таких прав не передбачають. 

Частина 3 статті 223 КПК України встановлює обов’язки слідчого, прокурора 

перед проведенням слідчої розшукової дії особам, які беруть у ній участь, 
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роз’яснювати їхні права й обов’язки, передбачені КПК України, а також 

відповідальність, встановлену законом. З огляду на зазначене, доречним 

буде, за аналогією з правовою регламентацією допиту, доповнити частину 3 

статті 241 КПК України зазначеними положеннями. 

Процесуальний порядок примусового освідування має бути 

відображений в КПК України та передбачати наявність ухвали слідчого 

судді, що є обов’язковою до виконання. У цьому разі процесуальний примус 

застосовують виключно для досягнення завдань кримінального провадження, 

визначених частиною 1 статті 2 КПК України. 

15. Частину 3 статті 242 КПК України «Підстави проведення 

експертизи» викласти в такій редакції: 

«3. Примусове залучення підозрюваного для проведення медичної або 

психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. 

Зазначені експертизи щодо потерпілого чи свідка проводять за їх 

письмовою згодою або згодою їхніх законних представників». 

Обґрунтування: 

Наразі недоліком є те, що в частині 3 статті 242 КПК України зазначено 

про учасників кримінального провадження без урахування їхнього статусу. 

Адже порядок проведення медичної або психіатричної експертиз щодо 

підозрюваного має відрізнятися від залучення до цих процесуальних дій 

потерпілого і свідка як учасників кримінального провадження. Якщо із 

застосуванням примусу до підозрюваного під час проведення зазначених 

експертиз загалом можна погодитися, то примусове залучення потерпілого та 

свідка викликає значні сумніви. Процесуальний статус цих учасників 

кримінального провадження на момент призначення медичної або 

психіатричної експертиз не свідчить про їх причетність до вчиненого 

кримінального правопорушення. З огляду на викладене, застосування 

примусу поза бажанням потерпілого та свідка вважаємо неприпустимим. 

Іншою є ситуація, коли ці особи або їхні представники у випадках, 
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передбачених законом, не заперечують проти проведення саме цих видів 

експертиз і фіксують своє добровільне рішення у відповідній письмовій заяві. 

 

16. У статті 263 КПК України «Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж»: 

16.1. Доповнити частину 1 і викласти її в такій редакції: 

«1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

(мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, 

зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до 

неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у 

приватне спілкування, яке проводять без відома осіб, які використовують 

засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали 

слідчого судді, якщо під час його проведення та фіксації аудіальної 

інформації на фізичний носій з подальшим оглядом і прослуховуванням 

можна встановити фактичні дані про вчинення злочину, про його 

учасників, про місця приховування знарядь вчинення злочину, про 

місцезнаходження підозрюваного, оголошеного в розшук». 

16.2. Доповнити статтю новою частиною 5 такого змісту: 

«5. За наявності загрози вчинення насильства або інших 

протиправних дій щодо потерпілого, свідка чи їхніх близьких родичів або 

членів сім’ї зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж допускається за письмовою заявою цих осіб або за їхньою 

письмовою згодою, а за відсутності такої заяви і/або згоди – за ухвалою 

слідчого судді». 

Обґрунтування: 

Проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж створює підвищену загрозу втручання в особисте і сімейне життя з 

огляду на такі причини: 

а) особа зазвичай не підозрює про втручання в її життя та позбавлена 

можливості оскаржити дії слідчого; 
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б) прослуховування не є вибірковим: прослуховують усі без винятку 

розмови, доки не буде отримано відомості, які цікавлять слідство, що 

спричиняє доволі суттєве порушення таємниці особистого і сімейного життя; 

в)  процедура прослуховування не може бути цілком прозорою: вона 

обов’язково містить організаційні й тактичні аспекти, які мають закритий 

характер, що створює значні можливості для зловживань з боку органів, які її 

проводять. Тож нагальним завданням наразі є ефективний захист особистого 

і сімейного життя громадян від незаконного та необґрунтованого втручання. 

Проте не є винятком ситуації, коли під час досудового розслідування 

прослуховують розмови не лише стосовно осіб, щодо яких здійснюють 

кримінальне провадження, а й осіб, залучених до нього в іншому статусі, 

зокрема, за наявності загрози вчинення насильства, вимагання та інших 

злочинних дій. З цієї причини осіб, щодо яких здійснюють цю негласну 

слідчу (розшукову) дію, можна поділити на дві групи залежно від їхнього 

процесуального становища й завдань, які ставлять перед собою органи 

досудового розслідування: 

а) підозрюваний, інші особи, які можуть бути причетні до злочину, – за 

наявності достатніх підстав вважати, що їхні телефонні й інші розмови 

можуть містити фактичні дані щодо обставин, які мають значення для 

кримінального провадження; 

б) потерпілий, свідок, їхні близькі родичі та члени сім’ї – за наявності 

загрози вчинення проти них злочинних дій. 

Різні завдання визначають різні юридичні підстави проведення цієї 

негласної слідчої (розшукової) дії. У першому випадку слідчому необхідно 

отримати рішення апеляційного суду. Видається, що фактичними підставами 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж цієї категорії 

осіб можуть бути: можливість отримання доказів про злочин, про його 

учасників, про місця приховування знарядь його вчинення; про розшук 

підозрюваного. 
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Щодо другої групи осіб – достатньо їхньої заяви або письмової згоди 

на прослуховування телефонних та інших переговорів. Натомість за 

наявності загрози настання тяжких наслідків прослуховування переговорів 

осіб, узятих під захист, можуть здійснювати за санкцією прокурора або за 

ухвалою суду. Саме так унормовано це питання в статтях 10, 17 Закону 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» від 23 грудня 1993 року № 3782-ХІІ. Однак, на наше 

переконання, вирішення цього питання шляхом надання санкції прокурора 

недоцільно у звʼязку з такими причинами: 1) про необхідність отримання 

санкції прокурора йдеться лише в зазначеному Законі, однак КПК України дії 

прокурора із санкціонування прийняття процесуальних рішень слідчого, 

дізнавача наразі в жодному випадку не передбачає; 2) з огляду на важливість 

дотримання конституційної засади невтручання в особисте і сімейне життя 

доцільно, зокрема й у зазначених  випадках, завертатися виключно до 

слідчого судді, але за місцем провадження досудового розслідування. На 

перший погляд, механізм реалізації цього рішення є ускладненим, але з 

іншого боку – цілком виправданий, оскільки йдеться про захист особи від 

протиправних посягань шляхом прослуховування її телефонних та інших 

розмов. 

 

17. У статті 290 КПК України «Відкриття матеріалів іншій стороні» 

доповнити частину 9 і викласти її в такій редакції: 

«9. Сторони кримінального провадження зобов’язані письмово 

підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, – прокурору факт надання їм 

доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів, а 

також надати письмове зобов’язання про неприпустимість 

розголошення відомостей щодо приватного життя учасників 

кримінального провадження та інших осіб». 

Обґрунтування: 
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Найбільшу небезпеку становить розголошення відомостей, що 

належать до особистого і сімейного життя учасників кримінального 

провадження та інших осіб, що можуть стати відомі під час відкриття 

матеріалів кримінального провадження. Крім цього, під час ознайомлення з 

цими матеріалами сторони мають можливість робити їх копії, серед яких 

можуть бути відомості, що належать до зазначеної конфіденційної 

інформації. Водночас обов’язок не розголошувати такі відомості без дозволу 

слідчого, прокурора в статті 290 КПК України наразі не передбачено, що є 

суттєвим недоліком унормування цього питання. 

 

18. Частину 1 статті 303 КПК України «Рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, та право на оскарження» доповнити новим пунктом 12 

такого змісту: 

«12) на дії слідчого, дізнавача, прокурора під час проведення обшуку – 

особою, у якої проводився обшук». 

Обґрунтування: 

Ця пропозиція узгоджується з іншою, висловленою раніше в 

підпункті 13.2 – доповнити частину 8 статті 236 КПК України другим 

реченням такого змісту: «Після закінчення обшуку слідчий, прокурор 

роз’яснює особам, у яких проводився обшук, можливість та порядок 

оскарження його проведення, про що зазначається в протоколі». 

Урахування цієї пропозиції передбачає нагальну потребу доповнити 

частину 1 статті 303 КПК України окремим пунктом з регламентацією 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути 

оскаржені під час проведення обшуку, оскільки в інших пунктах цієї 

процесуальної норми така можливість не унормована. 

 

19. Доповнити частину 6 статті 364 КПК України «Судові дебати» та 

викласти її в такій редакції: 
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«6. Суд не має права обмежувати тривалість судових дебатів певним 

часом. Головуючий має зупинити виступ учасника дебатів у випадку 

намагання розголосити дані особистого і сімейного життя, а також має 

право надати слово іншому учаснику дебатів, якщо він після зауваження 

повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи 

повторно допустив висловлювання образливого або непристойного 

характеру». 

Обґрунтування. 

У частині 6 статті 364 КПК України нині зазначене лише право 

головуючого зупинити виступ учасника судових дебатів, якщо він після 

зауваження повторно вийшов за межі кримінального провадження, що 

здійснюється, чи повторно допустив висловлювання образливого або 

непристойного характеру. Водночас, по-перше, така конструкція 

процесуальної норми не захищає особу від поширення щодо неї відомостей 

конфіденційного характеру, зокрема, тих із них, що належать до обставин її 

особистого  і сімейного життя і які навряд чи є висловлюваннями образливого 

або непристойного характеру; по-друге, у зазначеній нормі двічі використано 

термін «повторно», що є абсолютно недоречним у випадках, коли є загроза 

поширення відомостей конфіденційного характеру; по-третє, усунення цієї 

загрози має стати обов’язком головуючого, а не його правом. Тож 

унормування цього важливого положення спрямоване на забезпечення права 

особи на невтручання в її особисте і сімейне життя під час виступу сторін на 

судових дебатах під час судового розгляду матеріалів кримінального 

провадження. 

 

20. Частину 2 статті 396 КПК України «Вимоги до апеляційної 

скарги» доповнити абзацом другим такого змісту: 

«2. В апеляційній скарзі зазначаються: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 
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2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання 

(перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу 

зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із 

зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 

судового рішення; 

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження 

доказів; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

Зміст матеріалів, які додаються до апеляційної скарги, не повинен 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників судового 

провадження». 

Обґрунтування: 

Під час подання додатків до апеляційної скарги є ризик додавання 

матеріалів, які свідомо чи несвідомо порушують права, свободи та законні 

інтереси інших осіб. Унормування цього положення спрямоване на 

дотримання всіх прав та інтересів осіб, незалежно від того, яких саме вони 

стосуються, а не лише їхнього особистого і сімейного життя. З огляду на 

зазначене, така пропозиція повинна мати загальний характер, а її врахування 

надасть можливість судді-доповідачу одразу визначити наявність цих 

матеріалів і здійснити заходи, спрямовані на недопущення їх поширення. 

 

21. Доповнити частину 3 статті 403 КПК України «Відмова від 

апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час 

апеляційного провадження» другим реченням такого змісту: 

«3. До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну 

скаргу, має право змінити та/або доповнити її. Подані нею додаткові 

матеріали мають відповідати вимогам, передбаченим абзацом другим 

частини 2 статті 396 цього Кодексу. У такому разі суд апеляційної 
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інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь в апеляційному розгляді, 

надає їм час, необхідний для вивчення зміненої апеляційної скарги і подання 

заперечень на неї». 

Відповідно друге речення частини 3 вважатиметься третім реченням. 

Обґрунтування: 

Ця пропозиція має бланкетний характер і спрямована на узгодження 

абзацу другого частини 2 статті 396 та частини 3 статті 403 КПК України. За 

такої редакції обов’язок не поширювати відомості конфіденційного 

характеру, що можуть порушувати права, свободи й законні інтереси інших 

учасників судового провадження, належатимуть не лише судді-доповідачу, а 

й учасникам судового провадження, уповноваженим подавати апеляційні 

скарги. 

 

22. Частину 2 статті 427 КПК України «Вимоги до касаційної скарги» 

доповнити абзацом другим такого змісту: 

«2. У касаційній скарзі зазначаються: 

1) найменування суду касаційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, 

яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної 

пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, що оскаржується; 

4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 

судового рішення; 

5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної 

інстанції; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

Зміст матеріалів, які додаються до касаційної скарги, не повинен 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників судового 

провадження». 
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Обґрунтування: 

Унормування цього положення в зазначеній статті КПК України за 

аналогією до положення абзацу другого частини 2 статті 396 цього Кодексу 

спрямоване на дотримання всіх прав та інтересів осіб, незалежно від того, 

яких саме вони стосуються, а не лише їхнього особистого і сімейного життя. 

З огляду на зазначене, така пропозиція повинна мати загальний характер. 

 

23. Частину 1 статті 430 КПК України «Підготовка касаційного 

розгляду» доповнити абзацом другим такого змісту: 

«1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного 

провадження без виклику сторін кримінального провадження: 

1) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження 

учасникам судового провадження разом з копіями касаційних скарг, 

інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює строк, протягом якого 

можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу; 

2) витребовує матеріали кримінального провадження; 

3) вирішує заявлені клопотання; 

4) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які 

оскаржуються; 

5) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду. 

Зміст матеріалів, які додаються до касаційної скарги, не повинен 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників судового 

провадження». 

Обґрунтування: 

Унормування цього положення в зазначеній статті КПК України за 

аналогією до раніше висловлених пропозицій спрямоване на узгодження 

визначеного в ньому застереження з іншими нормами цього Кодексу, 

дотримання всіх прав та інтересів осіб, незалежно від того, яких саме вони 

стосуються, а не лише їхнього особистого і сімейного життя. Тож ця 

пропозиція також має загальний характер. 
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24. Доповнити пункт 1 частини 2 статті 459 КПК України «Підстави 

для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами» і викласти його в такій редакції: 

 «1) штучне створення або підроблення доказів та їхніх процесуальних 

джерел, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо 

неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, 

на яких ґрунтується вирок, а в разі неможливості ухвалення вироку 

можуть бути підтверджені матеріалами розпочатого досудового 

розслідування або судового провадження;». 

Обґрунтування: 

Підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами, визначеними в аналізованому пункті 1 частини 2 статті 459 

КПК України, має бути штучне створення або підроблення не лише доказів, а 

й їхніх процесуальних джерел, без яких докази існувати не можуть. До таких 

процесуальних джерел належать показання, речові докази, документи, 

висновки експертів. Отже, якщо здійснюють штучне створення або 

підроблення доказів, нікчемними будуть і їхні процесуальні джерела. 

Обставини, що стосуються зловживання слідчого, прокурора, слідчого 

судді чи суду під час кримінального провадження, у разі неможливості 

ухвалення вироку, як зазначено в другому реченні частини 4 статті 459 КПК 

України, можуть бути підтверджені постановою або ухвалою про закриття 

кримінального провадження, ухвалою про застосування примусових заходів 

медичного характеру. Проте саме така позиція в сучасних умовах здійснення 

кримінального провадження є не цілком доречною, оскільки закриття 

кримінального провадження судом може бути з різних підстав, зокрема 

реабілітуючих. 

Отже, обставини, передбачені пунктом 1 частини 2 цієї статті, можуть 

бути встановлені не лише вироком суду, що набрав законної сили, а й у разі 

неможливості ухвалення вироку – повинні бути підтверджені матеріалами 
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розслідування або судового провадження. 

 

25. У статті 539 КПК України «Порядок вирішення судом питань, 

пов’язаних із виконанням вироку»: 

25.1. Доповнити абзац другий частини 5 і викласти його в такій 

редакції: 

«5. У судове засідання викликаються засуджений, його захисник, 

законний представник, прокурор. Про час та місце розгляду клопотання 

(подання) повідомляються орган або установа виконання покарань, що відає 

виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого; 

лікарська комісія, що дала висновок стосовно питань застосування до 

засудженого примусового лікування або його припинення, у випадку 

розгляду відповідних питань; спостережна комісія, служба у справах дітей, 

якщо розглядається погоджене з ними клопотання; цивільний позивач і 

цивільний відповідач, якщо питання стосується виконання вироку в частині 

цивільного позову, інші особи у разі необхідності. 

Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином 

повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не 

перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь 

визнана судом обов’язковою або особа повідомила про поважні причини 

неприбуття. Наслідком неприбуття прокурора є відкладення судового 

розгляду». 

25.2. Доповнити частину 5 абзацом третім такого змісту: 

«Під час вирішення питань, зазначених у пунктах 4–7 частини 1 

статті 537 цього Кодексу, суд у порядку, передбаченому кримінальним 

процесуальним законодавством України, може прийняти рішення про 

здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні». 

Обґрунтування: 

Доповнення щодо обовʼязкової участі прокурора під час вирішення 

судом питань, повʼязаних із виконанням вироку, є актуальним і необхідним, 
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оскільки відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру» 

представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді 

полягає в здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави, у випадках і порядку, встановлених 

законом. Натомість неявка прокурора не надає йому можливості виконувати 

зазначені повноваження, тож судовий розгляд має бути відкладений. 

Таємне в значенні особистого і сімейного життя має залишатися 

невідомим для органів держави, а його збереження має забезпечуватися через 

невтручання в нього та його непорушення сторонніми особами, крім 

випадків, чітко визначених у законі. Адже таємниця – це охоронювана 

законом конфіденційна інформація в певній сфері суспільних відносин 

(наприклад, про стан здоров’я особи, про її особисте життя тощо), що відома 

визначеному колу осіб. З огляду на це, пропонуємо законодавчо унормувати 

гарантії нерозголошення відомостей конфіденційного характеру про особу 

(осіб), щодо якого (яких) суд вирішує питання, пов’язані з виконанням 

вироку, шляхом вирішення питання про закритий судовий розгляд відповідно 

до частини 2 статті 27 КПК України. 
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Додаток М 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧКИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Галаган В. І., Удовенко Ж. В., Калачова О. М., Клочуряк С. С. 

Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення 

освідування : монографія. Київ : Центр учб. літ., 2015. 160 с.  

2. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні 

України [Текст] : монографія / Ж. В. Удовенко ; за заг. ред. В. І. Галагана. 

Київ : Центр учб. літ., 2021. 523 с. 

Рецензія: Власова Г. П. Рецензія на монографію Удовенко Ж. В. 

«Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і 

сімейне життя у кримінальному провадженні України». Ірпенський 

юридичний часопис. 2021. № 2. С. 181–188. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Удовенко Ж. В., Янкова Х. Г. Переваги та недоліки застосування 

запобіжного заходу тримання під вартою в контексті нового КПК. Малий і 

середній бізнес (право, держава, економіка). 2012. № 3–4. С. 121–126. 

2. Удовенко Ж. В. Невтручання у приватне життя при провадженні 

деяких слідчих (розшукових) дій. Часопис Національного університету 

«Острозька академія». 2013. № 2 (8). (Серія «Право»). 

URL :https://lj.oa.edu.ua/archives/n2-2013 

3. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Забезпечення засади невтручання у 

приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи. 

Наукові записки. 2014. Т. 155. С. 114–117. (Серія «Юридичні науки»). 

https://lj.oa.edu.ua/archives/n2-2013
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4. Удовенко Ж. В. Дотримання прав і свобод людини при використанні 

спеціальних знань під час проведення освідування. Криминалистика и 

судебная экспертиза. 2015. Вып. 5. Ч. 1. С. 232‒241. 

5. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Дотримання прав громадян під час 

спеціального досудового розслідування. Право України. 2015. № 7. С. 9–15. 

6. Удовенко Ж. В. Забезпечення засади невтручання у приватне життя 

при проведенні експертизи. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). 

С. 62‒68. 

7. Удовенко Ж. В. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя під 

час здійснення кримінального провадження. Міжнародний юридичний 

вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. 

Вип. 1 (5). С. 104‒110. 

8. Удовенко Ж. В. Дотримання засади невтручання в приватне життя 

під час проведення допиту. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. № 3 (79). С. 279‒286. 

9. Удовенко Ж. В. Право підозрюваного давати показання як 

процесуальна гарантія захисту його прав та законних інтересів під час 

затримання. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. 

С. 211‒213.  

URL : http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=85. 

10. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Засада невтручання у приватне життя: 

законодавче унормування та напрями забезпечення під час кримінального 

провадження. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та 

практика правозастосування : кол. монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; 

відп. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Гельветика, 2018. С. 40‒73. 

11. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Криміналістичне забезпечення 

дотримання прав та свобод людини у кримінальному провадженні. 
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12. Удовенко Ж. В. Проблеми забезпечення охорони таємниці 

приватного життя під час зняття інформації з транспортних 
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телекомунікаційних мереж. Наукові записки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 2019. Т. 3. С. 120‒126. (Серія «Юридичні 

науки»). 

13. Удовенко Ж. В. Аналіз міжнародного законодавства щодо 

невтручання в особисте і сімейне життя. Часопис Київського університету 

права. 2020. № 2. С. 383–386. (Серія «Юридичні науки»). 

14. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Гарантії забезпечення невтручання в 

особисте і сімейне життя під час апеляційного і касаційного провадження. 
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2014. Vol. 1. Issue 6. Р. 673‒679. 

2. Удовенко Ж. В. Сутність інформації про особисте життя та її види. 
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3. Удовенко Ж. В. Некоторые вопросы соблюдения прав и свобод 
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и политика. 2015. № 3. С. 103‒108. 
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