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Спеціальна техніка та її використання 
у правоохоронній діяльності – 

мета і основні принципи

Однією з найважливіших основ пра-
вової держави є верховенство права,
закріплене у ст. 8 Конституції України.
Реалізація цього конституційного поло-
ження неможлива без участі право-
охоронних органів, які через свої
повноваження здійснюють відповідні
охоронні функції. Аналіз статей 28–32
Конституції України, законів України,
зокрема «Про основи національної
безпеки України» свідчать, що охорон-

ні функції переділяються на внутрішні
та зовнішні.

Внутрішніми правоохоронними
функціями держави є: функція охоро-
ни прав і свобод особи; функція забез-
печення правопорядку.

Зовнішніми правоохоронними функ-
ціями є: участь України в охороні прав
і свобод особи на міжнародній арені;
участь України в підтримці міжнарод-
ного правопорядку.
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Водночас правоохоронні функції
мають певну ієрархічну систему. На
чолі її міститься функція охорони
прав та свобод особи. Так, згідно з 
ст. 3 Конституції України: «Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінні-
стю». Саме ця функція охорони прав
і свобод особи здійснюється за допо-
моги функції забезпечення правопо-
рядку. Однак, одна без одної вони існу-
вати не можуть. Охороняти права та
свободи можливо тільки через забез-
печення правопорядку, який, своєю
чергою, може існувати тільки через
охорону прав і свобод особи.

Проблемі правоохоронних функ-
цій Української держави на сучасному
етапі та діяльності з їх реалізації особ-
ливу увагу також приділяв П. В. Оно-
пенко. У своєму дослідженні «Право-
охоронні функції Української держави:
зміст і реалізація» він довів, що за-
стосування права як форма реалізації
правоохоронних функцій держави скла-
дається з установчої, регулятивної,
охоронної діяльності. При цьому під
охоронною правозастосовною діяль-
ністю він розуміє форму реалізації
правоохоронних функцій держави, яка
полягає у впливі на неправомірну по-
ведінку суб’єктів права у сфері здійс-
нення функцій держави на підставі
охоронних норм права. Вона складає-
ться з таких форм діяльності: судова
діяльність; досудове слідство; опера-
тивно-розшукова діяльність; розвіду-
вальна діяльність; контррозвідуваль-
на діяльність; контрольно-наглядова
діяльність, адміністративна діяльність
[1, с. 13].

Одним із суб’єктів, які реалізують
ці форми діяльності, є правоохоронні
органи, які, на думку М. І. Мельника,
складаються з суду, прокуратури, ор-
ганів міліції, органів податкової мілі-
ції, органів Служби безпеки України,
органів Управління державної охо-
рони, органів Прикордонних військ 
[2, c. 3].

Аналізу діяльності правоохорон-
них органів, зокрема й питанням фор-
мування та уточнення категоріально-
го апарату, що визнається як важлива
наукова та практична проблема, при-
свячено також розробки О. М. Бандур-
ки, Е. О. Дідоренка, І. П. Козаченка,
Я. Ю. Кондратьєва, М. І. Мельника,
М. І. Хавронюка [2; 3; 4] та інших уче-
них, у яких досліджуються різні аспекти
правоохоронної діяльності [5; 6].

Що ж до дослідження використання
спеціальної техніки, то праці з указа-
ної проблеми майже відсутні.

У пропонованій статті автори по-
ставили себе за мету уточнити поняття
«правоохоронні органи» та «право-
охоронна діяльність», окреслити основні
принципи використання спеціальної
техніки.

Питання щодо визначення понят-
тя «правоохоронні органи» є диску-
сійним у теорії права. Одні науковці
вважають, що цим поняттям охоплюю-
ться всі державні органи і громадські
організації, хоча б деякою мірою на-
ділені правоохоронними функціями
[5; 6]. Інші пропонують розглядати це
питання в широкому (всі державні
органи, які наділені певними повнова-
женнями в галузі контролю за додер-
жанням законності і правопорядку) та
вузькому (державні органи, спеціаль-
но створені для забезпечення закон-
ності і правопорядку, протидії злочин-
ності і яким із цією метою надано пов-
новаження застосовувати передбачені
законом заходи примусу та перевихо-
вання порушників – суд, органи юсти-
ції, прокуратури, внутрішніх справ,
безпеки) розумінні [2, c. 5–6]. Така не-
однозначна ситуація з визначенням
терміна пов’язується, на думку авто-
рів цитованої книги, з «відсутністю
чіткого визначення поняття «право-
охоронні органи» в законодавстві Ук-
раїни.

Так Закон України «Про держав-
ний захист працівників суду і право-
охоронних органів» відносить до них
органи прокуратури, внутрішніх справ,
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служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах Ук-
раїни, митні органи, органи охорони
державного кордону, органи державної
податкової служби, органи та установи
виконання покарань, слідчі ізолятори,
органи державної контрольно-реві-
зійної служби, рибоохорони, держав-
ної лісової охорони, інші органи, які
здійснюють правозастосовні або пра-
воохоронні функції [7, ст. 2].

У Законі України «Про основи на-
ціональної безпеки України» під пра-
воохоронними органами розуміються
органи державної влади, на які Кон-
ституцією та законами України покла-
дено здійснення правоохоронних функ-
цій [8, ст. 1].

Закон України «Про демократич-
ний цивільний контроль над Воєн-
ною організацією і правоохоронними
органами держави» трактує їх як дер-
жавні органи, які відповідно до зако-
нодавства здійснюють правозасто-
совні або правоохоронні функції
[9, ст. 1].

Як показує аналіз, законодавець
надто нечітко, суперечливо і непослі-
довно визначав це поняття у різних
законах України, які так чи інакше
стосуються діяльності правоохорон-
них органів. Така ситуація не тільки
свідчить про відсутність єдиного під-
ходу в розумінні того, які органи є
правоохоронними, не просто усклад-
нює вирішення теоретичних проблем
у цій сфері, а й здійснює негативний
вплив на діяльність цих органів.

Проблема визначення суті право-
охоронних органів полягає, на думку
М. І Хавронюка та М. І. Мельника, у
тому, що існуючі законодавчі поло-
ження «не дають достатніх підстав
для того, щоб дати чітке визначення
поняття «правоохоронні органи». Вони
дозволяють лише визначити приблиз-
ний перелік таких органів, та й то
досить умовно, оскільки різними зако-
нами по-різному визначається статус
одних і тих самих державних органів»
[2, c. 9].

Ми погоджуємося з авторами, що
правоохоронний орган – це держав-
ний, зазвичай озброєний, орган, вико-
нання яким, поряд із профілактич-
ною, однієї чи кількох інших головних
правоохоронних функцій є визначаль-
ним у його діяльності, який з огляду
на це потребує специфічного матері-
ально-технічного та іншого забезпе-
чення, до працівників якого законом
пред’являються спеціальні вимоги та
працівники якого з метою ефектив-
ного виконання ними своїх обов’язків
згідно з законом наділяються різнома-
нітними специфічними правами, мають
відповідні пільги і зовнішні ознаки на-
лежності до правоохоронних органів,
користуються підвищеним правовим за-
хистом [2, c. 22]. До таких специфічних
прав, ми вважаємо, належить вико-
ристання спеціальної техніки у різних
сферах своєї правоохоронної діяль-
ності.

Узагальнюючи, можемо зробити
висновок, що правоохоронна діяль-
ність – це насамперед діяльність дер-
жави через спеціально створені нею
органи. Вона передбачає спеціальне
матеріально-технічне забезпечення,
озброєння, пільги для працівників, які
належать до правоохоронних органів
і провадять правоохоронну діяльність.

Тож аксіоматичним є те, що право-
охоронна діяльність не може ефек-
тивно проводитися без застосування
найрізноманітніших засобів спеціаль-
ної техніки відповідними органами на
всіх його стадіях. Спеціальна техніка
міцно й назавжди посіла своє місце у
кримінальному процесі, оперативно-роз-
шуковій та адміністративній діяльно-
сті і, природно, що законне та обґрун-
товане її застосування повинне здійс-
нюватися за правилами і процедурами,
виробленими і закріпленими у нормах
кримінально-процесуального права.

Очевидно, що мета, принципи і
правила застосування спеціальної тех-
ніки у правоохоронній діяльності по-
винні цілком відповідати призначен-
ню кримінального судочинства, його
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принципам і гарантіям прав людини і
громадянина. Інакше її застосування
у проведенні слідчих дій або опера-
тивно-розшукових заходів виявиться
незаконним, а отримані при цьому
докази не матимуть юридичної чин-
ності.

Однак підхід до формулювання
принципів правоохоронної діяльності
в сучасній юридичній науці остаточно
не визначено. З позицій різних авто-
рів система принципів кримінального
процесу трактується неоднозначно.
Дискусія з цього питання ніколи не
припинялася, що говорить про над-
звичайну його актуальність для функ-
ціонування і розвитку кримінального
судочинства в нерозривному зв’язку з
загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права.

У сучасній кримінально-процесу-
альній теорії мається певна кількість
думок щодо системи принципів кри-
мінального процесу, їхньої кілько-
сті і класифікації. Аналізуючи праці 
В. М. Бикова [10], Л. Т. Ульянової [11],
О. С. Коблікова [12], М. О. Громова
[13, с. 55], В. П. Божьєва [14, с. 72–101],
П.О.Лупінської [15,с.90–126],В.М.Тер-
тишника і С. П. Щерби [16], В. А. Об-
разцова [17, с. 341], ми дійшли виснов-
ку, що система принципів застосування
спеціальної техніки у правоохоронній
діяльності може бути представлена
трьома групами.

1. Загальноправовими (конститу-
ційні, міжнародно-правові) принципа-
ми в царині прав і свобод людини і
громадянина, що є загальновизнаними
в міжнародному праві, закріпленими в
міжнародних договорах України і
Конституції України – додержання
законності, охорона честі та гідності
особистості, недоторканність особи,
недоторканність житла, охорона осо-
бистого життя, презумпція невинува-
тості.

2. Кримінально-процесуальними
принципами, закріпленими у кримі-
нально-процесуальному законодавстві,
які визначають особливості й порядок

застосування технічних засобів у про-
вадженні з кримінальних справ і в
проведенні оперативно-розшукової
діяльності, а саме: охорона прав і сво-
бод людини і громадянина; гласність;
дослідження фактичних даних, отри-
маних із застосуванням технічних засо-
бів; правочинність суб’єктів, що вико-
ристовують технічні засоби.

3. Прикладними принципами, що
визначають правомірність і обґрун-
тованість застосування того чи того
засобу спеціальної техніки в кожно-
му конкретному випадку залежно від
його конструктивних особливостей,
технічних характеристик і призначен-
ня – наукова обґрунтованість, безпеч-
ність, автентичність отриманих мате-
ріалів.

Розгляньмо більш докладно деякі
із запропонованих принципів щодо
питань використання спеціальної тех-
ніки у правоохоронній сфері, які, на
нашу думку, потребують уточнення.

Додержання законності – один із
основних загальноправових принци-
пів. Він знайшов закріплення у стат-
тях 4, 8, 9, 13, 14, 19, 55, 58, 92, 121, 124 
і ряді інших статей Конституції Ук-
раїни, міжнародних конвенціях у цари-
ні прав людини і нормах криміналь-
но-процесуального законодавства.
Цей принцип складається в точному
і неухильному дотриманні і виконан-
ні законів судом, прокурором, слід-
чим, органом дізнання, дізнавачем і
всіма особами, які беруть участь у
правоохоронній діяльності та викори-
стовують різні засоби спеціальної
техніки.

Повага честі й гідності особисто-
сті. Цей принцип, уперше сформу-
льований у Міжнародному пакті про
цивільні і політичні права [18], зна-
йшов закріплення у статтях 3, 21, 28
Конституції України і Кримінально-
процесуальному кодексі України 
(ст. 14-1). Повага честі й гідності осо-
бистості має безпосередній стосунок
до спеціальної техніки, яка застосо-
вується у правоохоронній діяльності,
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оскільки історичні факти свідчать,
що технічні засоби не тільки застосо-
вувались як засоби катувань, насиль-
ства і приниження людської гідності
підозрюваних і обвинувачуваних, а й
спеціально виготовлялися для цих
цілей. Кульмінацією такого підходу,
наприклад, до кримінального судо-
чинства можна визнати інквізиційний
процес, що зробив знаряддя катувань
одним із головних інструментів одер-
жання доказів.

Отже, розглянутий принцип покли-
каний служити перешкодою для вико-
ристання спеціальної техніки спосо-
бами, що можуть заподіяти особисто-
сті фізичний, моральний або інший
збиток.

Принцип свободи та особистої не-
доторканності (принцип недоторкан-
ності особи), як і попередній, закріп-
лено в Міжнародному пакті про ци-
вільні і політичні права [18], ст. 3
Конституції України і ст. 14 КПК
України. Однак і в Конституції Украї-
ни, і в КПК України недоторканність
особи трактується лише стосовно за-
тримання і взяття під варту, тобто дій,
що безпосередньо обмежують свобо-
ду громадянина фізичною ізоляцією
його від суспільства. Водночас Міжна-
родний пакт про цивільні і політичні
права містить більш об’ємне форму-
лювання: «Ніхто не повинен бути по-
збавлений волі інакше як на таких
підставах і відповідно до такої про-
цедури, що встановлені законом».

Тому, як нам уявляється, під обме-
женням свободи варто розуміти не
тільки взяття під варту, а й будь-яке
інше обмеження громадянина у пра-
вах на переміщення, наприклад, до-
машній арешт, спостереження за його
переміщенням за допомоги датчиків,
зовнішнє спостереження за сферою
переміщення за допомоги технічних
засобів тощо. В усіх перелічених
випадках, ми вважаємо, має місце по-
збавлення волі, тільки не в явній
формі. Так, наприклад, домашній
арешт може контролюватися техніч-

ними засобами, або встановленими у
приміщенні, що реагують на відсут-
ність «об’єкта», або такими, що конт-
ролюють периметр приміщення і реа-
гують на спроби його перетинання.

Необхідно відзначити, що радіо-
маяк, установлюваний суб’єктові, пе-
реміщення якого підлягає контролю з
метою забезпечення потреб кримі-
нального судочинства, вже застосовує-
ться у США і дозволяє стежити за
його віддаленням від визначеного міс-
ця на задану відстань. Плюсом є те, що
впровадження такої системи, крім ви-
рішення суто правових проблем, дозво-
лить зберігати бюджетні кошти [19].

Вважаємо, що в найближчій перс-
пективі, зі зростанням технічної осна-
щеності правоохоронних органів,
ст. 149 КПК України може бути до-
повнена таким принципово новим
запобіжним заходом, як спостережен-
ня з використанням технічних засобів.
Такий запобіжний захід може уклада-
тися в оснащенні підозрюваного (з його
письмової згоди) пристроєм, що кон-
тролює його переміщення в межах
зони, визначеної рішенням суду, пере-
тинання межі якої розглядатиметься
як порушення обраного запобіжного
заходу. Зазначений запобіжний захід
може бути обраний як альтернатива
взяття під варту.

На нашу думку, запропонований
запобіжний захід може бути закріпле-
ний у КПК України введенням у нього
ст. 149-1 «Спостереження з використан-
ням технічних засобів».

Правова реалізація принципу не-
доторканності особи у використанні
технічних засобів у кримінальному су-
дочинстві повинна базуватися на двох
підставах:

– будь-яке засноване на законі
обмеження права на свободу і особи-
сту недоторканність людини, зокрема
технічними пристроями, припустимо
тільки за судовим рішенням або з її
добровільної згоди;

– застосування технічних засобів
для обмеження свободи повинне
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бути винятковим і з її добровільної
згоди.

Презумпція невинуватості нале-
жить до основних конституційних
принципів і закріплена у ст. 14 Міжна-
родного пакту про цивільні і політич-
ні права, ч. 1 ст. 11 Загальної Декларації
прав і свобод людини й громадянина
[20, с. 87], ч. 2 ст. 6 Європейської кон-
венції про захист прав та основних
свобод людини [21], п. 1 ст. 62 Консти-
туції України і ч. 2 ст. 15 КПК Украї-
ни. Вона визначається тим, що особа
вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути притягнута до
кримінальної відповідальності, доки її
вини не буде доведено в передбачено-
му Кримінально-процесуальним кодек-
сом порядку і встановлено вироком
суду. Ніхто не зобов’язаний доводити
свою невинуватість у вчиненні злочи-
ну [22, ст. 62; 23, ч. 2 ст. 15].

Стосовно використання у право-
охоронній діяльності спеціальної техні-
ки цей принцип є одним із визначаль-
них завдяки надзвичайній наочності
й переконливості матеріалів, отрима-
них або зафіксованих за допомоги
технічних засобів. Це пов’язано з фі-
зіологічними особливостями сприй-
няття людиною зорової та звукової
інформації, що саме й фіксуються за
допомоги технічних засобів, і в сукуп-
ності становить понад 90% інформації,
яка отримується людиною [24, с. 22].
Тому одними з переконливіших дока-
зів у судовому розгляді можна визна-
ти аудіо- і відеозапис, виконані за
допомоги технічних засобів у ході до-
судового слідства. Це накладає на них
особливі вимоги, які можна сформу-
лювати так.

1. Хоч би якими наочними і зовні
переконливими були матеріали, отри-
мані й зафіксовані з використанням тех-
нічних засобів, вони не можуть свідчити
про винуватість обвинувачуваного без
проведення досліджень на предмет
їхньої автентичності, відсутності монта-
жу, правомірності одержання і залу-
чення до справи тощо.

2. Обвинувачуваний не зобов’яза-
ний доводити незаконність застосуван-
ня щодо нього технічних засобів. Усі
докази, отримані з використанням тех-
нічних засобів, законність одержання
яких викликає сумнів, повинні бути
визнані неприпустимими.

3. Докази, отримані з застосуван-
ням технічних засобів суб’єктами,
особистості яких не встановлено, по-
винні визнаватися неприпустимими,
а їхнє одержання – незаконним.

Сформульовані нами надзвичайно
жорсткі вимоги щодо результатів за-
стосування спеціальної техніки виправ-
дані тим, що сучасний рівень розвит-
ку техніки, особливо інформаційних
технологій, уможливлює будь-яку ма-
ніпуляцію з аудіо- і відеоматеріалами
(від монтажу до його створення), що
накладає на них особливі вимоги,
додержання яких повинно сприяти
вилученню з кримінального судочин-
ства фактів порушення прав людини і
судових помилок.

Ми вважаємо, що принцип пре-
зумпції невинуватості повинний бути
керівним не тільки для органів досу-
дового слідства, які використовують
результати застосування спеціальної
техніки, а й для засобів масової ін-
формації, повідомлення яких про хід
провадження у кримінальній справі
повинні робитись у встановленому
законом порядку, мати інформатив-
ний характер, не містити висновків
про невинуватість обвинуваченого,
не висвітлювати його злочинцем до
винесення вироку і не робити тиску 
на суд.

Особа, визнана слідчим або судом
невинуватою, поряд із правом на пов-
не відшкодування заподіяного йому
збитку може вимагати від засобів
масової інформації повідомлення про
його реабілітацію – спростування опуб-
лікованих статей, відеоматеріалів, ви-
словлювань, що принижують його
честь і гідність. За певних умов мо-
ральна шкода, заподіяна невинному,
може відшкодовуватися за рішенням
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суду у грошовому вираженні [22, ч. 3
ст. 32].

Можемо зробити висновок, що роз-
глянуті нами принципи використання
спеціальної техніки можуть бути реа-
лізовані повною мірою за умови ви-
роблення єдиного підходу до зміни,
удосконалення та уніфікації законо-
давства щодо поняття спеціальної тех-

ніки; визначення критеріїв допусти-
мості доказів, отриманих із викори-
станням засобів спеціальної техніки;
визначення ролі та місця спеціальної
техніки у правоохоронній діяльності;
визначення принципів, які забезпечу-
ють охорону державних і суспільних
інтересів за неухильного дотримання
прав і свобод людини і громадянина.
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