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Дотримання конституційного права 
людини на особисте і сімейне життя 

у кримінальному процесі 

Закріплені в Конституції України 
громадянські права та свободи набу
вають особливого значення у кримі
нальному процесі. Держава в особі 
компетентних органів зобов’язана 
боротися з будь-якими проявами зло
чинності, використовуючи при цьому 
широку правочинність у застосуванні 
заходів примусової дії. З іншого ж 
боку, на громадян, залучених у кримі
нально-процесуальні правовідносини, 
повною мірою поширюються консти
туційні положення, що гарантують 
непорушність їхніх прав і свобод. 

Відмінність Конституції України 
від попередніх Конституцій УРСР 
полягає в тому, що вона закріплює 
положення про відповідальність дер
жави перед людиною за свою діяль
ність. Крім того, під час кримінально
го провадження дійсно гарантує особі 
такі права, як право на повагу її 
гідності (ст. 28), на свободу та особи
сту недоторканність (ст. 29), недотор
канність житла (ст. 30), таємницю 

листування, телефонних розмов, теле
графної та іншої кореспонденції (ст. 31), 
невтручання в особисте і сімейне 
життя особи (ст. 32). 

Серед зазначених фундаментальних 
прав і свобод людини окреме місце посі
дає конституційне право людини і грома
дянина на невтручання в їхнє особисте 
і сімейне життя (ст. 32). Формулюючи 
це право, законодавець виходить із того, 
що кожна людина – унікальна, індиві
дуальна, є суб’єктом великої кількості 
неформальних зв’язків, носієм приватних 
інтересів, що є її особистою справою. 
До того ж, закріплюючи це право на 
конституційному рівні, держава надає 
можливості особі контролювати інфор
мацію про себе, про членів своєї сім’ї 
та родину, не допускати розголошен
ня відомостей особистого, інтимного 
характеру, а в разі необхідності при
пинити розголос небажаної інформа-
ції,тобто певною мірою бути незалеж
ною щодо інших людей, їхніх колек
тивів, суспільства і держави загалом. 
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Дослідженню різних конституцій
них, процесуальних, тактичних, мораль
но-етичних аспектів забезпечення 
права людини на невтручання в її осо
бисте і сімейне життя приділено значну 
увагу в науковій літературі, зокрема 
у працях В. Т. Маляренка, О. Н. Ярми-
ша, П. М. Рабиновича, Ю. М. Грошевого, 
М. І. Хавронюка, В. М. Тертишника, 
Ю. І. Римаренко, В. С. Сивухіна,Т. М. Мо-
скалькової, М. С. Малеіна та ін. Але, 
незважаючи на це, нові завдання, що 
висуваються перед органами дізнання 
та досудового слідства в розкритті 
та розслідуванні злочинів, змушують 
нас повертатися до цієї проблеми. 
Мета цієї праці полягає в тому, щоби 
на основі чинного кримінально-про
цесуального законодавства та між
народних нормативно-правових доку
ментів визначити сутність та особли
вості конституційного права людини 
на невтручання в особисте і сімейне 
життя, розробити на цій основі реко
мендації з удосконалення криміналь
но-процесуального законодавства в 
частині закріплення прав людини. 
Для реалізації сформульованої мети 
перед автором постали завдання щодо 
з’ясування змісту права людини на 
повагу особистого і сімейного життя, 
визначення кола суб’єктів, права яких 
може бути обмежено під час розслі
дування злочинів, виявлення особли
востей обмеження конституційних прав 
людини під час проведення оператив-
но-розшукової діяльності та досудо-
вого розслідування. 

Новизна роботи полягає в новому 
погляді, з урахуванням норм вітчизня
ного кримінально-процесуального зако
нодавства, міжнародного права щодо 
допустимості обмеження конститу
ційного права людини на невтручання 
в особисте і сімейне життя у кримі
нальному процесі, формулюванні нових 
концептуальних у теоретичному розу
мінні та важливих для юридичної прак
тики положень і висновків. 

Захищаючи особисте і сімейне 
життя громадян, закон використовує 

два правові поняття – «недоторкан
ність» і «таємниця», які найкращим 
чином відображають природу цього 
інституту: держава не повинна втруча
тися в особисте життя людини,вивіду-
вати його особисті таємниці, контро
лювати його поведінку поза службою. 
Різниця між цими поняттями – віднос-
на.Те, що є недоторканним, перебуває 
в таємниці від органів держави. І нав
паки: таємне є недоторканним. 

Право на особисте і сімейне життя 
означає неприпустимість стеження за 
людиною, прослуховування і запис 
особистих розмов, що ведуться вдома 
або в громадських місцях, зокрема 
телефонних розмов (ст. 31 Конститу
ції України), крім випадків, прямо 
передбачених законом. За його пору
шення настає кримінальна відпові
дальність за ст. 163 КК України. Від
повідно до статей 9 і 41 Закону Украї
ни «Про телекомунікації», Статуту 
про дисципліну працівників зв’язку 
України передбачено дисциплінарну 
відповідальність працівників зв’язку за 
розголошення таємниці листування, 
телефонних розмов, інших повідом
лень, що передаються засобами зв’яз
ку; оператори, провайдери телекому-
нікацій уживають організаційно-тех
нічних заходів щодо захисту інформації 
згідно з чинним законодавством. 

Право на особисте і сімейне життя – 
це також недоторканність житла (ст. 30 
Конституції України). Доступ у житло 
сторонніх осіб можливий лише за чіт
ко вираженої згоди громадян, які про
живають у ньому.Недоторканними є й 
особисті папери, щоденники, креслен
ня, що зберігаються в житлі, а також 
за його межами. 

Право людини на особисте і сімей
не життя – це його конфіденційне 
спілкування з іншими людьми завдяки 
пошті й телеграфу. До сфери особисто
го і сімейного життя можна віднести 
шлюб, народження дитини, усиновлен
ня, розлучення, розподіл майна, сімейний 
бюджет, розпорядження власністю і 
грошовими внесками. 
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Як бачимо, всі компоненти права 
на недоторканність особистого і сімей
ного життя утворюють певну єдність -
комплексний правовий інститут, що 
складається з норм різних галузей 
права. Основні компоненти інституту 
недоторканності особистого життя 
отримали також закріплення у ст. 12 
Загальної декларації прав людини, де 
зазначається: «Ніхто не може піддава
тися довільному втручанню в його 
особисте і сімейне життя, довільним 
посяганням на недоторканність його 
житла, тайну його кореспонденції або 
на його честь і репутацію. Кожна 
людина має право на захист закону 
від такого втручання або таких пося
гань». Аналогічні положення містяться 
в Міжнародному пакті про грома
дянські та політичні права, Європейській 
конвенції про захист прав людини і 
основних свобод. 

Суб’єктами права на недоторкан
ність особистого і сімейного життя в 
кримінальному провадженні переваж
но є особи, які мають та обстоюють у 
кримінальному провадженні власні 
інтереси - потерпілий (ст. 49 К П К Ук
раїни), підозрюваний (ст. 431 К П К 
України), обвинувачений (ст. 43 К П К 
України). Тому на вказаних осіб повні
стю розповсюджуються гарантії, перед
бачені Конституцією та К П К Украї
ни, що не допускають розголошення 
дефектів фізичного або психічного 
розвитку, виявлених за експертизи та 
освідування; розголошення змісту осо
бистих паперів, щоденників, листуван
ня; вторгнення в житло без законних 
підстав; розголошення таємниць, дові
рених адвокатові та іншому фахівцю 
в галузі права, які за законом мають 
право на надання правової допомоги, 
нотаріусу, лікарю, психологу, священ
нослужителю - з приводу того, що їм 
довірено або стало відомо під час ви
конання професійної діяльності. 

Особисте і сімейне життя тісно 
пов’язані між собою. Відмінності між 
ними полягають у тому, що особисте 
життя безпосередньо стосується інте-
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ресів окремого індивіда, а сімейне 
життя – інтересів кількох осіб, які утво
рюють сім’ю. З цих позицій науковцями 
запропоновано дефініцію особистого 
і сімейного життя. Так, з одного боку, 
особисте життя є постійно функціо
нуючою взаємодією соціальних та біо
логічних явищ, обставини яких, на під
ставі своєї свободи, людина не бажає 
робити надбанням решти, – вважає 
таємницею, відображаючи в такий 
спосіб своє природне прагнення мати 
власний світ інтимних і ділових сто
сунків, прихований від сторонніх очей, 
а з іншого – формою існування люди
ни у суспільстві, завдяки якій вона вті
лює свою індивідуальність і добро
вільно приймає рішення про визна
чення власної долі (через обрання 
моделі власної поведінки, визначення 
персональної ідентичності, вибір жит
тєвих постулатів, ціннісних орієнтирів 
без їх накидання ззовні), що пере
буває під охороною закону. Своєю 
чергою, сімейне життя розглядається 
як частина особистого життя, що охоп
лює відносини між членами специфіч
ної соціальної групи, до якої належать 
особи, зазвичай ті, які проживають 
разом (або не проживають із поваж
них причин), пов’язані спільним побу
том, перебувають у психологічній або 
фінансовій залежності одна від одної, 
мають взаємні особисті немайнові та 
майнові права та обов’язки, що виник
ли на підставі шлюбу, кровного спо
ріднення, усиновлення, а також на інших 
підставах, не заборонених законом, і 
таких, що не суперечать моральним 
засадам суспільства [1, с. 3]. 

Як уже зазначалося, Конституція, за
кони, підзаконні нормативні акти Ук
раїни, міжнародні акти переслідують 
мету перешкодити розповсюдженню 
інформації про особисте і сімейне жит
тя особи, крім випадків, передбачених 
законом. Відповідно до чинного зако
нодавства отримання відомостей про 
особисте і сімейне життя громадян до
пускається у кримінальному процесі 
та в оперативно-розшуковій діяльності. 
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При цьому в кожній з цих сфер мож
ливі такі правообмеження: 1) огляд і 
виїмка приватної поштово-телеграф
ної кореспонденції, інших поштових 
відправлень і повідомлень, що переда
ються технічними каналами зв’язку; 
2) прослуховування телефонних та 
інших переговорів з використанням 
сучасної техніки; 3) входження в житло 
всупереч волі осіб, які проживають у 
ньому, огляд, обстеження житла (обшук, 
виїмка), а в оперативно-розшуковій 
діяльності – ще й установлення в житлі 
підслуховувальних та інших пристроїв, 
електронне (лазерне) спостереження 
за житлом без входження в нього.Усе 
це пов’язане із запобіганням чи при
пиненням злочину, безпосереднім пере
слідуванням осіб, які підозрюються в 
учиненні злочину, з’ясуванням істини 
під час розслідування кримінальної 
справи. 

Обмежень права на особисте і 
сімейне життя у кримінальному про
цесі значно менше, ніж в оперативно-
розшуковій діяльності. Із проведенням 
оперативно-розшукових заходів права 
обмежуються таємно, громадянин 
про це нічого не знає. Оперативно-
розшукова діяльність провадиться без 
дотримання процесуальних формаль
ностей, без суворо встановленої зако
ном процедури. При цьому застосову
ється найдосконаліша техніка, якої 
зазвичай немає у провадженні про
цесуальних дій. Як приклад, Законом 
України «Про оперативно-розшуко-
ву діяльність» (ст. 8) передбачено 
право підрозділів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, за 
наявності установлених у цьому Зако
ні підстав витребувати, збирати і вив
чати документи та дані, що характери
зують спосіб життя окремих осіб, пі
дозрюваних у підготовці або вчиненні 
злочину, джерело та розміри їхніх до
ходів тощо. 

Низку підстав, за яких допускається 
збирання певних відомостей про лю
дину без її згоди, установлено закона
ми України «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засо
бів, психотропних речовин і прекурсо
рів та зловживання ними», «Про органі
заційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю» та іншими. 

Удаючись до розкриття або захи
сту таємниць особистого життя за 
пошуків істини у кримінальній справі, 
законодавець використовує метод 
зважування цінностей і побудови сис
теми пріоритетів,діючи за принципом 
крайньої необхідності: приноситься в 
жертву менша соціальна цінність ради 
збереження більшої цінності. При 
цьому береться до уваги, що завдання 
розкриття злочину далеко не завжди 
повинне вирішуватися ціною відмови 
від гарантій недоторканності особи
стого життя. Соціальні цінності, об’єд
нані інститутом недоторканності особи
стого життя, у цьому сенсі нерівно
значні. Є цінності, якими за жодних умов 
не можна пожертвувати на користь 
розкриття злочину і встановлення іс
тини в справі (наприклад, адвокатська 
таємниця), і є цінності, якими можна 
певною мірою нехтувати для досяг
нення вказаної мети (наприклад, лікар
ська таємниця).У сфері кримінального 
судочинства значно більше передба
чених законом ситуацій, коли таємни
ці особистого життя стають відомими 
слідчому і суду, які використовують 
цю інформацію на користь розкриття 
злочинів, установлення і покарання 
винних або реабілітації невинних [2, 
с. 16, 17]. 

Переважно право на особисте і 
сімейне життя може бути обмежене 
під час проведення таких слідчих дій 
як обшук, виїмка, огляд. Так, під час 
проведення обшуків і виїмок грома
дянам заподіюють моральної, а іноді 
й матеріальної шкоди від проникнен
ня працівників органів дізнання і до-
судового слідства у сферу їхнього осо
бистого життя. Вторгнення в житло 
відбувається всупереч волі грома
дян, до того ж у ряді випадків у нез
ручний для них час, порушується 
устрій життя в будинку чи квартирі. 
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Огляду нерідко підлягають особисті 
щоденники, листи, папери обшукува
ного, предмети і документи, що містять 
відомості про особисте, інтимне жит
тя громадян. Обмежується право на 
самоту і спілкування з іншими особа
ми. Особи, які перебувають у будинку 
(квартирі), можуть бути віддалені 
одна від одної, їм може бути забороне
но спілкуватися на час проведення 
слідчої дії, а громадяни, які на цей час 
відвідували будинок (квартиру),- за
тримуються до закінчення обшуку або 
виїмки. Може бути відімкнено теле
фон на час провадження слідчої дії 
або мешканцям будинку (квартири) 
може бути заборонено користуватися 
ним. Господарі будинку (квартири), за 
наявності підстав, можуть бути підда
ні особистому обшуку. Обмежується 
їхнє право на відпочинок і використан
ня вільного часу за власним розсудом. 
У ході ознайомлення з документами 
та особистими паперами обшукувано
го сторонні особи можуть дізнатися 
відомості про його банківські вклади 
та рахунки, зміст поштово-телеграф
ної кореспонденції тощо. 

На думку І. Л. Петрухіна, обшук і 
виїмка неоднаково сприймаються 
людьми. Обшук ганьбить більше [2, 
с. 62]. Своєю чергою, А. Квачевський 
зазначав, що обшук і виїмка посягають 
на домашній спокій, на недоторкан
ність сімейного вогнища, на непоруш
ність власності, домашні таємниці, на 
одне з істотних прав людини, без 
якого не існує свободи, особистої та 
майнової недоторканності всіх і кож
ного [3,с. 321]. 

Ми поділяємо думку П. І. Та-
расова-Родіонова, А. А. Закатова, 
А. Є. Ямпольского та В. А. Оровера, 
що в проведенні цих слідчих дій 
неприйнятними є рекомендації вивча
ти і вилучати записники, щоденники, 
записки, листи, фотографії, магнітні 
записи обвинуваченого, які не стосую
ться справи, але нібито необхідні для 
виявлення його зв’язків, знайомств, 
планів [4, с. 112; 5, с. 4; 6, с. 6]. На мою 
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думку, постанова про проведення об
шуку є лише підставою для виявлення 
і вилучення вказаних у ній документів 
і предметів, проте не є дозволом для 
тотального обстеження житла і всьо
го особистого майна обшукуваного. 
Якщо щоденники, листи, фотографії 
стосуються справи, необхідно вказати 
їх у постанові про проведення обшуку, 
що дає право на огляд і вилучення 
цих документів. Якщо ж вони не 
стосуються справи і в постанові не 
вказані, вивчати і вилучати їх є абсо
лютно неприпустимим. 

У проведенні даних слідчих дій 
слідчому доцільно вжити таких за
ходів: максимально обмежити коло 
учасників слідчої дії, яким можуть 
стати відомі обставини особистого 
життя громадян; у доборі учасників 
ураховувати їхні особисті якості, особ
ливо це стосується понятих; у при
сутності учасників слідчої дії не ого
лошувати змісту документів, листів, що 
мають інтимний характер, не прослу-
ховувати виявлених аудіоплівок, не 
проглядати відеозаписів, якщо вони не 
підлягають вилученню; присікати під
вищений інтерес учасників слідчої дії 
до обставин особистого характеру. 
Недоцільним є запрошення як пойня
тих сусідів чи співпрацівників особи, 
відносно якої проводиться слідча дія 
(зокрема обшук, виїмка, огляд). 

Крім того, зазначмо, що розголо
шення обставин особистого життя 
особи може мати місце і під час про
вадження інших слідчих дій: освіду-
вання, відтворення обстанови та обста
вин події тощо, що також повинно 
враховуватися слідчим. 

До заходів, які слідчий має право 
застосувати з метою збереження таєм
ниці особистого життя громадян, нале
жать, насамперед, попередження свідків, 
потерпілого, цивільного позивача, ци
вільного відповідача, захисника, експер
та, спеціаліста, перекладача, пойнятих 
та інших осіб, які присутні під час про
вадження слідчих дій, про обов’язок не 
розголошувати без його дозволу да-
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них досудового слідства відповідно до 
ст. 121 К П К України. У разі порушен
ня припису законодавця винні несуть 
відповідальність за ст. 387 КК України. 

На сьогодні моральним і законним 
є збирання лише тих доказів, які сто
суються розслідування конкретного 
злочину. Отже, не слід фіксувати у 
протоколах слідчих дій інформацію, 
яка стосується приватного (інтимно
го) життя громадян, його подробиць, 
якщо це не належить до предмета 
доказування у кримінальній справі. 

КПК України містить іще певні га
рантії невтручання в особисте та сімей
не життя, визначаючи, зокрема, пра
вила, згідно з якими: допускається 
закритий судовий розгляд із метою 
запобігання розголошенню відомостей 
про інтимне життя осіб, які беруть 
участь у справі (ст. 20 К П К України); 
справи про зґвалтування та деякі інші 
порушуються не інакше як за скар
гою потерпілого (ст.27 КПК України); 
члени сім’ї та близькі родичі підозрю
ваного, обвинуваченого та підсудного 
мають право не давати показання або 
пояснення у справі (ст. 69 К П К Украї
ни); з матеріалами кримінальної спра
ви після закінчення досудового слідства 
закон дозволяє ознайомлюватися лише 
обмежене коло осіб (статті 217, 218 
К П К України). 

Але, попри зазначене, сьогодні 
потрібне серйозне втручання у кримі
нально-процесуальне законодавство 
України з метою його вдосконалення 
та усунення прогалин. Так, чинний 
К П К України не містить чітких під
став обмеження особистого (приват
ного) життя; відсутні закон або норма, 
які об’ємно би розкривали ч. 2 ст. 8 
Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод 
(де саме виключно визначено правові 
підстави обмежень цього права), коли 
держава має право втручатись у здій-

снення права на повагу до людини, до 
її особистого (приватного) і сімейно
го життя, до житла і до таємниці ко
респонденції. Тому, на мою думку, слід 
доповнити ч. 2 ст. 141 К П К України 
таким реченням: 

«Суд, прокурор, слідчий і орган 
дізнання не можуть втручатись у 
здійснення цих прав, окрім випадків, 
коли втручання здійснюється згідно 
з законом і є необхідним у демокра
тичному суспільстві в інтересах на
ціональної та громадської безпеки 
країни, для запобігання злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших 
осіб». 

З метою недопустимості розго
лошення обставин особистого жит
тя людини під час проведення слід
чих дій варто ст. 127 К П К України 
доповнити ч. 6, в якій зазначити: 

«Особи, права яких обмежуються 
під час проведення слідчих дій, 
мають право заявляти щодо пойня
тих мотивований відвід у випадках, 
коли участь останніх може завдати 
особі моральних страждань через 
негативне ставлення до нього ото
чення або в подальшому вплине на 
його імідж». Таке нововведення, на 
мою думку, сприятиме тому, що пой
нятими будуть запрошуватися грома
дяни, які не знатимуть осіб, у яких 
проводяться певні слідчі дії, особливо 
коли це стосуватиметься проведення 
обшуку. 

Отже, що надійніша охорона осо
бистого і сімейного життя громадян, 
то вищий рівень законності в країні. 
Від того, наскільки гарантовано збе
реження таємниць особистого жит
тя громадян, як глибоко держава 
може проникати у зміст таких таєм
ниць і які підстави для цього необхід
ні, залежить ступінь свободи особи 
в державі. 
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сімейне життя у кримінальному процесі 

У статті досліджено сутність конституційного права людини на недоторкан
ність її особистого і сімейного життя, узагальнені норми міжнародного права та 
національне законодавство щодо захисту цього права, розкривається порядок 
обмеження цього права у кримінальному провадженні під час досудового розсліду
вання. 
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Назаров В. В. Соблюдение конституционного права человека на личную и 
семейную жизнь в уголовном процессе 

В статье исследуется сущность конституционного права человека на неприкос-
новенность его личной и семейной жизни, обобщены нормы международного 
права и национальное законодательство относительно защиты данного права, 
раскрывается порядок ограничения данного права в уголовном производстве в 
ходе досудебного расследования. 

Ключевые слова: конституционное право человека на невмешательство в его 
личную и семейную жизнь, следственные действия, ограничения конституцион-
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Nazarov V Regard of constitutional rights to privacy and family life in the criminal 
process 

The article examines the nature of the constitutional human right to respect for his 
private and family life, general international law and national legislation on the protec
tion of the law, disclosed order limiting this right in criminal proceedings during the pre
liminary investigation. 

Key words: constitutional human right to privacy of personal, family, investigation, 
restriction of constitutional rights, the inquiry and preliminary investigation. 
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