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Питання кваліфікації порушення 
таємниці листування, телефонних розмов,

телеграфної чи іншої кореспонденції, 
що передаються засобами зв’язку 

або через комп’ютер

На сучасному етапі, в умовах ін-
теграції України до Європейського
Союзу, одним з актуальних завдань
нашої держави стає підвищення ефек-
тивності діяльності державних органів,
що ведуть боротьбу зі злочинністю,
та дотримання цими органами основ-
них прав та свобод людини. Тому,
розробка питань правильного засто-
сування норм кримінального законо-
давства має важливе теоретичне і
практичне значення.

Кваліфікація злочину є найсклад-
нішим видом правозастосування. Ні-
яка інша правозастосовна діяльність
не вимагає врахування такої кількості
конкретних обставин учинення діян-
ня, такого досконалого знання законо-
давства, що передбачає відповідаль-
ність за його вчинення, та слідчо-про-
курорської і судової практики. Саме 

в цій діяльності припускається най-
більша кількість помилок. Більшість
вироків змінюється і скасовується
через неправильну кваліфікацію зло-
чинів [1, с. 3]. Тим часом правильна
кваліфікація злочину має вирішальне
значення у процесі здійснення кримі-
нального судочинства.

Теорія кваліфікації злочинів у віт-
чизняній науці кримінального права
почала розвиватися лише після Дру-
гої світової війни. Найбільший внесок 
у розвиток теорії кваліфікації злочи-
нів зробили такі вчені, як А.А. Герцен-
зон, А. Ф. Зелінський, М. Й. Коржан-
ський, В. М. Кудрявцев, Б. А. Куринов,
В. О. Навроцький, С. А. Тарарухін 
та ін. Роботи цих авторів мають без-
сумнівну теоретичну і практичну зна-
чущість, проте основна їх частина
проводилася в період до прийняття



КК України 2001 р. і КК РФ 1996 р.
Унаслідок цього, питання кваліфіка-
ції таких видів злочинів як порушення
таємниці особистої кореспонденції 
та суміжних злочинів залишилися за
рамками зазначених досліджень.

Метою запропонованої статті є ви-
рішення питання правильної квалі-
фікації діянь винного, що спрямовані
на порушення таємниці особистої ко-
респонденції, та відмежування цього
злочину від злочинів, передбачених
статтями 168, 182, 359 КК України.

Загальновідомо, що у криміналь-
ному праві кваліфікацією називає-
ться юридична оцінка злочину і вста-
новлення (застосування) тієї кримі-
нально-правової норми, яка повніше
описує ознаки цього злочину. Квалі-
фікувати злочин означає встановити
повну відповідність його ознак озна-
кам норми, яка передбачає відпові-
дальність саме за вчинення цього зло-
чину [1, с. 5; 2, с. 51].

Найбільшу складність становить
кваліфікація діянь, які спрямовані на
тотожні безпосередні об’єкти по-
сягання і які утворюють низку по-
слідовних, пов’язаних між собою, дій.
Так, у судовій та слідчій практиці
можуть виникати певні труднощі при
відмежуванні злочину, передбаченого
ст. 163 КК України, та злочинів,
де предметом є певна конфіденційна
інформація або певний вид таємниці,
тобто у складах яких трапляється
поняття «інформація», «таємниця»
тощо, а також інших злочинів, у яких
хоча й відсутні відомості чи інформа-
ція як їх обов’язкові предмети, однак
об’єктом посягання є конституційні
права та свободи людини, зокрема 
і право на недоторканність приват-
ного життя.

Так, у розділі V «Злочини проти
виборчих, трудових та інших особи-
стих прав і свобод людини і грома-
дянина» КК України розміщені норми
про розголошення таємниці усиновлен-
ня (удочеріння) (ст. 168) та про пору-
шення недоторканності приватного

життя (ст. 182), які за ступенем тяжко-
сті є однаковими. Очевидним є зв’я-
зок норм, передбачених статтями 163,
168 та 182 КК України, оскільки ін-
ститут таємниці кореспонденції є важ-
ливою складовою забезпечення недо-
торканності приватного життя.

Тому, дуже цікавим, з позиції відме-
жування цих злочинів та правильної
кваліфікації діянь, є такий випадок,
коли винний незаконно збирає конфі-
денційну інформацію про іншу особу
без її згоди шляхом порушення таєм-
ниці листування, телефонних розмов,
телеграфної чи іншої кореспонденції,
що передаються засобами зв’язку або
через комп’ютер.

З одного боку, якщо особа неза-
конно ознайомлюється з відомостями
та повідомленнями, що передаються
засобами зв’язку або через комп’ю-
тер, без згоди громадянина (власника
або володаря такої інформації) або з
недотриманням установленого зако-
ном порядку ознайомлення з такими
відомостями чи повідомленнями, ми
маємо справу з виконанням об’єктив-
ної сторони злочину, що передбаче-
ний ст. 163 КК України.

З іншого ж боку, збирання конфі-
денційної інформації про особу без її
згоди є однією з форм об’єктивної
сторони порушення недоторканності
приватного життя, відповідальність за
яку передбачена у ст. 182 КК України.
Як випливає з тлумачення диспозиції
цієї норми, таке збирання передбачає
отримання конфіденційної інформації
про особу будь-яким протиправним
способом, тобто не виключається й
порушення таємниці кореспонденції.
Така думка підтверджується й іншими
науковцями [3, с. 46].

У цьому разі постає запитання:
яким же чином слід кваліфікувати дії
винної особи? Адже з вищенаведе-
ного видно, що подібні діяння нібито
одночасно підпадають під дві окремі
норми кримінального закону.

Більшість науковців притримую-
ться думки, що у випадках, коли 
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дії з незаконного збирання конфіден-
ційної інформації про особу були по-
єднані з порушенням таємниці листу-
вання, телефонних розмов, телеграф-
ної чи іншої кореспонденції, вчинене
необхідно кваліфікувати за сукуп-
ністю злочинів, передбачених ст. 182
та ст. 163 КК України [4, с. 79; 5, с. 501;
6, с. 119].

Висловлені судження, на нашу
думку, потребують певних уточнень.
Так, при вирішенні цього питання,
передусім, необхідно з’ясувати: був
учинений один злочин, ознаки якого
підпадають під ознаки, описані в різ-
них статтях КК України, чи наявне 
вчинення двох або більше окремих
злочинів.

На нашу думку, у цьому разі 
особливу увагу необхідно приділяти
аналізу ознак об’єктивної сторони вчи-
неного. Так, об’єктивна сторона пору-
шення таємниці листування, телефон-
них розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції вичерпується самим
фактом незаконного ознайомлення 
зі змістом зазначеної кореспонденції,
і вже з цього моменту вважається
закінченим злочином. Подальші діян-
ня щодо зберігання, а тим паче, роз-
голошення, опублікування або вико-
ристання у будь-який інший спосіб
відомостей, які становлять зміст таєм-
ниці кореспонденції, виходять за межі
цього складу злочину.Тому ми вважаємо,
що має місце двояке вирішення зазна-
ченої вище проблеми.

По-перше, якщо буде встанов-
лено, що порушення таємниці корес-
понденції виступало лише способом
безпосереднього збирання конфіден-
ційної інформації про особу, з метою
подальшого зберігання, використання
або поширення (розголошення) такої
інформації, однак винний більше 
не виконав ніяких додаткових дій, які
повинні отримати окрему кваліфіка-
цію, слід говорити про вчинення ним
лише одного злочину. Проте, у цьому
випадку ми маємо ситуацію, коли одне
й те саме діяння підпадає під ознаки

двох норм закону про кримінальну від-
повідальність, а саме ст. 163 та ст. 182
КК України.У науковій літературі такі
ситуації називають конкуренцією кри-
мінально-правових норм.

У нашому прикладі ми маємо
справу з так званою конкуренцією
загальної та спеціальної норм, коли в
одній з них діяння описано більш уза-
гальнено, а в іншій – виділено його
індивідуальні ознаки. Так, норму, яка
міститься у ст. 163, необхідно розгля-
дати як спеціальну щодо норми, яка
міститься у ст. 182 КК України. Та-
кої ж думки притримується, зокрема, й 
С. Я. Лихова [7, с. 301]. Для вирішення
такого виду конкуренції теорія і прак-
тика виробили правило, відповідно до
якого в цих випадках повинна засто-
совуватись лише спеціальна норма,
яка більшою мірою індивідуалізує
ознаки вчиненого [1, с. 57; 2, с. 420; 8,
с. 220; 9, с. 7]. З цього правила, ми
дійшли важливого висновку про те,
що у нашому випадку дії винної особи
повинні кваліфікуватися лише за 
ст. 163 КК України.

Друге вирішення зазначеної проб-
леми може бути у тому випадку,
коли збирання конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди, крім без-
посереднього ознайомлення зі змістом
кореспонденції, виражається ще і в
інших діяннях, які виходять за межі
об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 163 КК України.
Наприклад, винна особа після неза-
конного ознайомлення з кореспонден-
цією, продовжуючи свій злочинний
намір, зберігає, використовує або по-
ширює (розголошує) конфіденційну
інформацію про особу, яка містилася
у такій кореспонденції. Очевидно, що
у приведеному випадку діяння містить
ознаки двох окремих складів злочи-
нів. Іншими словами, особа вчиняє два
злочини, які передбачені різними стат-
тями Особливої частини КК Украї-
ни – ст. 163 та ст. 182. Тобто, слід дійти
висновку, що у цьому випадку ми
маємо справу із сукупністю злочинів,
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оскільки наявні усі її ознаки. Тому
остаточна кваліфікація подібних діянь
повинна відбуватися за сукупністю зло-
чинів, передбачених ст. 163 та ст. 182
КК України.

Подібне вирішення повинно бути 
і при відмежуванні порушення таєм-
ниці кореспонденції (ст. 163 КК) від
розголошення таємниці усиновлення
(удочеріння) (ст. 168 КК).

Так, склад злочину, передбачений
ст. 168 КК України, з об’єктивної сто-
рони проявляється у розголошенні
таємниці усиновлення (удочеріння)
всупереч волі усиновителя. Таке роз-
голошення може полягати у повідом-
ленні таємниці усиновлення (удоче-
ріння) якійсь конкретній особі, напри-
клад самому усиновленому, або неви-
значеному колу осіб.Її змістом,зокрема,
може бути інформація щодо самого
факту усиновлення (удочеріння), кров-
них батьків, дійсного місця, дати наро-
дження тощо. Якщо ж така інформа-
ція стала надбанням винного внаслідок
порушення ним таємниці листування,
телефонних розмов, телеграфної чи
іншої кореспонденції після чого він її
розголошує, то стає зрозумілим, що
остаточна кваліфікація вчиненого
повинна проводитися за сукупністю
злочинів, які передбачені ст. 163 та 
ст. 168 КК України.

Як зазначається у науковій літера-
турі, при кваліфікації злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 163 КК (порушення
таємниці кореспонденції, вчинене з
використанням спеціальних засобів,
призначених для негласного зняття ін-
формації) та ст. 359 КК (незаконне
використання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інфор-
мації), виникають певні труднощі [10,
с. 169]. Отже, вирішення цього питан-
ня заслуговує особливої уваги.

Більшість авторів вважають, що
незаконне використання спеціальних
технічних засобів негласного отриман-
ня інформації, поєднане з порушен-
ням таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої корес-

понденції, охоплюється ч. 2 ст. 163, але
за наявності кваліфікуючих обставин,
передбачених ч. 2 ст. 359, кваліфікує-
ться за сукупністю злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 163 і ч. 2 ст. 359 КК
України [3, с. 48; 4, с. 47; 5, с. 469, 995;
11, с. 424; 12, с. 523].

Дозволимо собі не погодитися з
вищезазначеною думкою. Безсумнів-
но, що використання спеціальних за-
собів, призначених для негласного
зняття інформації, є більш небезпеч-
ним способом порушення таємниці
листування, телефонних розмов, теле-
графної чи іншої кореспонденції.
Проте зрозуміло, незаконне вико-
ристання таких технічних засобів ви-
знається самостійним злочином, за
вчинення якого передбачена відпові-
дальність у ст. 359 КК України. Крім
того, Законом України від 15 червня
2010 року № 2338-VI «Про внесення
змін до Кримінального кодексу Ук-
раїни щодо відповідальності за неза-
конне поводження зі спеціальними
технічними засобами негласного отри-
мання інформації», така кваліфікую-
ча ознака, як заподіяння істотної шко-
ди охоронюваним законом правам,
свободам чи інтересам окремих гро-
мадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб, була виділена у ч. 3
ст. 359 КК, яка передбачає покарання
у виді позбавлення волі на строк від
семи до десяти років. Таким чином,
законодавець визнав, що злочин,
передбачений ч. 3 ст. 359, є більш тяж-
ким, ніж той, що передбачений ч. 2 
ст. 163 КК України.

Оскільки порушення таємниці ко-
респонденції сформульовано як зло-
чин з формальним складом, тому і
такий наслідок, як істотне заподіяння
шкоди охоронюваним законом пра-
вам, свободам чи інтересам окремих
громадян, не уявляється можливим
охопити формальним складом злочи-
ну. Тим паче, під істотною шкодою в 
ч. 3 ст. 359 КК необхідно розуміти
саме поєднання незаконного викори-
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стання спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації зі
вчиненням інших злочинів, зокрема,
передбаченого ст. 163 КК України. Про
таке вирішення зазначеного питання
свідчить і судова практика. Так, відпо-
відно до п. 6 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 26 грудня
2003 року № 15 «Про судову практику
у справах про перевищення влади або
службових повноважень» істотною
шкодою, зокрема, можуть визнавати-
ся порушення охоронюваних Консти-
туцією України чи іншими законами
прав та свобод людини і громадянина
(право на свободу й особисту недо-
торканність та недоторканність житла,
виборчі, трудові, житлові права тощо)
[13, с. 296]. Отже, істотна шкода при
незаконному використанні спеціаль-
них технічних засобів негласного
отримання інформації може виража-
тися і в порушенні охоронюваного 
ст. 163 КК України конституційного
права особи на таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції.

Аналіз закону про кримінальну від-
повідальність дає нам підстави вважати,
що вчинення значної кількості злочи-
нів може бути поєднане з незаконним
використанням спеціальних технічних
засобів негласного отримання інфор-
мації, однак це не означає, що подібні
діяння неодмінно слід визнавати як
кваліфікуючі ознаки у відповідних
складах. З цього можна дійти висновку
про те, що немає необхідності виділяти
як окрему кваліфікуючу ознаку зло-
чину, передбачену ст. 163 КК України,
як вчинення його з використанням
спеціальних засобів, призначених для
негласного зняття інформації. Подіб-
ні діяння, на наш погляд, необхідно
розглядати як окремий самостійний
злочин, що передбачений ст. 359 КК
України. При такому вирішенні пи-
тання буде ліквідована конкуренція
між ст. 163 та ст. 359 КК України.

У разі ж, коли незаконне викори-
стання спеціальних засобів, призначе-

них для негласного зняття інформації,
поєднується з незаконним порушен-
ням прав та свобод людини і громадя-
нина, зокрема з порушенням таємниці
листування, телефонних розмов, теле-
графної чи іншої кореспонденції, що
передаються засобами зв’язку або
через комп’ютер, учинене необхідно
кваліфікувати за сукупністю злочинів.
У нашому випадку остаточна кваліфі-
кація повинна відбуватися за ч. 1 або
ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 359 КК України.

Зазначимо, що подібна думка 
вже висловлювалася С. Я. Лиховою ще
у 2006 році за час дії попередньої ре-
дакції ст. 359 КК України [7, с. 302–303].
Однак на наш погляд, не зовсім об-
ґрунтованою видається пропозиція
цього автора щодо остаточної квалі-
фікації діянь саме за ч. 1 ст. 163 та ч. 1
ст. 359 КК України, адже на той час
така кваліфікуюча ознака, як запо-
діяння істотної шкоди охоронюваним
законом правам, свободам чи інтере-
сам окремих громадян, державним чи
громадським інтересам або інтересам
окремих юридичних осіб, була виділе-
на у ч. 2 ст. 359 КК України.

Стаття 163 КК України у пев-
них випадках виступає як спеціальна
норма і потребує самостійного засто-
сування. В інших же випадках, коли
збирання конфіденційної інформації
про особу без її згоди, крім безпосе-
реднього ознайомлення зі змістом
кореспонденції виражається ще й в
інших діяннях, які виходять за межі
об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 163 КК України, оста-
точна кваліфікація повинна відбувати-
ся за сукупністю злочинів (наприклад,
за ст. 163 та ст. 168, або за ст. 163 та 
ст. 182 КК України).

Немає необхідності виділяти як
окрему кваліфікуючу ознаку зло-
чину, передбачену ст. 163 КК Украї-
ни, вчинення його з використанням
спеціальних засобів, призначених для
негласного зняття інформації. У тому
ж випадку, коли незаконне викори-
стання спеціальних засобів, призна-
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чених для негласного зняття інформа-
ції, поєднується із незаконним пору-
шенням таємниці листування, теле-
фонних розмов, телеграфної чи іншої

кореспонденції, вчинене необхідно
кваліфікувати за сукупністю злочи-
нів, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 163 
та ч. 3 ст. 359 КК України.

Питання кваліфікації порушення таємниці листування, телефонних розмов...
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Кондратов Д. Ю. Питання кваліфікації порушення таємниці листування, теле-
фонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами
зв’язку або через комп’ютер

У статті, на основі аналізу чинних кримінально-правових приписів та спеціаль-
ної наукової літератури, зроблена спроба вирішити питання правильної кваліфіка-
ції діянь, що спрямовані на порушення таємниці особистої кореспонденції та їх від-
межування від злочинів, передбачених статтями 168, 182, 359 КК України.

Ключові слова: кваліфікація, таємниця кореспонденції, особиста таємниця,
конфіденційна інформація, спеціальні засоби негласного отримання інформації.

Кондратов Д. Ю. Вопросы квалификации нарушения тайны переписки, теле-
фонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, что передаются
средствами связи или через компьютер

В статье, на основе анализа действующего законодательства об уголовной
ответственности и специальной научной литературы, сделана попытка решения
вопроса о правильной квалификации деяний, направленных на нарушение тайны
личной корреспонденции, и их отграничения от преступлений, предусмотренных
статьями 168, 182, 359 УК Украины.

Ключевые слова: квалификация, тайна корреспонденции, личная тайна, кон-
фиденциальная информация, специальные средства негласного получения инфор-
мации.

Kondratov D. The questions of qualifications of violation of privacy of correspon-
dence, public-call talks, telegraph or other correspondence, that passed communication
means or through a computer

The paper is an attempt to solve the problem of correct qualification of acts direc-
ted at violation of privacy of personal correspondence and their delimitation from cri-
mes provided by articles 168, 182, 359 of Penal Code of Ukraine.The empirical base of the
paper includes current legislation on criminal liability and special scientific literature.
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