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Додержання прав і свобод людини 
і громадянина в умовах 

використання спеціальної техніки
правоохоронними органами

Законність використання спеціаль-
ної техніки у правоохоронній діяль-
ності визначається повною відповід-
ністю принципів і правил їх застосу-
вання призначенню кримінального су-
дочинства, його принципам і гарантіям
прав людини і громадянина. Інакше її
застосування при проведенні слідчих
дій або оперативно-розшукових захо-
дів виявиться незаконним, а отримані
при цьому докази не матимуть юри-
дичної чинності.

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 із
загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права.

Питанню удосконалення принци-
пів кримінального процесу, визначен-
ню їхньої кількості і класифікації
присячені праці таких науковців, як 
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ліков, М. О. Громов, В. П. Божьєв,
П. О. Лупинська, В. М. Тертишник і 
С. П. Щерба. Крім кількісних розхо-
джень у системі принципів криміналь-
ного процесу маються також і різно-
манітні способи їхньої класифікації.
Аналізуючи ці дослідження [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8], ми дійшли висновку, що
кращою є система кримінального су-
дочинства, заснована на багаторівне-
вій класифікації, оскільки вона дає змо-
гу виділити не тільки самі принципи
кримінального судочинства, але і дже-
рела, з яких ці принципи витікають,
простежити їхній розвиток і взаємо-
дію, осмислити перспективи і зробити
прогнози на майбутнє.

Аналогічний підхід, на наш погляд,
необхідно застосувати і до вироблення
принципів використання спеціальної
техніки у правоохоронній діяльності з
метою унеможливлення порушень
прав і свобод людини і громадянина.
Ми наголошуємо, що система умовно
може бути поділена на 3 групи: загаль-
ноправові, кримінально-процесуальні 
та прикладні1. Розглянемо деякі з них
більш детально.

Недоторканність житла є одним
з основних загальноправових принци-
пів, що виходять з Міжнародного
пакту про цивільні і політичні права
[9]. Він закріплений у ст. 30 Конститу-
ції України і ст. 14-1 КПК України і
встановлює, що «житло недоторкан-
не». Не допускається проникнення до
житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду чи обшуку
інакше як за вмотивованим рішенням
суду (ст. 30 Конституції України). Дія
цього принципу в кримінальному
судочинстві визначається тим, що
КПК України встановлює підстави
для проведення обшуку, виїмки і огля-
ду приміщення громадян, які можуть
провадитись тільки виходячи із судо-
вого рішення; регламентує порядок
проведення вказаних слідчих дій і
документування їх результатів.

Однак на нашу думку, і в Консти-
туції України і чинному кримінально-
процесуальному законодавстві при-
йняте спрощене тлумачення цього прин-
ципу через підміну поняття «недотор-
канність» на поняття «проникнення
людини», оскільки ч. 1 ст. 17 Міжна-
родного пакту про цивільні і політич-
ні права говорить: «Ніхто не може
піддаватися довільному або незакон-
ному втручанню в його особисте і
сімейне життя, довільним або неза-
конним зазіханням на недоторканність
його житла або таємницю його корес-
понденції, або незаконним зазіханням
на його честь і репутацію». Очевидно,
що в цьому формулюванні йдеться
про більш широке поняття – недотор-
канності житла взагалі, а не тільки
про проникнення в нього.

Вважаємо, що недоторканність
житла потрібно розглядати як основ-
не право людини і громадянина щодо
збереження в таємниці від оточення
всієї інформації,яка є усередині житла.

Для реалізації вищесказаного, на
наш погляд, необхідно викласти ст. 30
Конституції України у такій редакції:
«Недоторканність житла. Ніхто 
не вправі проникати до житла і по-
рушувати недоторканність житла
проти волі проживаючих у ньому
осіб інакше як у випадках, встановле-
них законом, або на підставі судового
рішення».

Недоторканність приватного
життя як загальноправовий прин-
цип, що виходить з Міжнародного
пакту про цивільні і політичні права 
(ст. 17) і закріплений у статтях 31, 32
Конституції України, має безпосе-
реднє відношення до застосування
спеціальної техніки у правоохоронній
діяльності. Він, насамперед, обмежує
органи досудового слідства в розголо-
шенні інформації про приватне життя
громадян і іншої інформації особис-
того характеру, що особа вважає за
необхідне зберегти в таємниці. Розгля-
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нутий принцип поширюється також і
на обмеження права громадянина на
таємницю листування, телефонних
переговорів, поштових, телеграфних
повідомлень, які допускаються тільки
на підставі судового рішення (ч. 2 
ст. 14-1 КПК України). Саме безпосе-
реднє відношення він має і до питань
контролю і запису телефонних і ін-
ших переговорів,яке проводиться винят-
ково з використанням технічних засо-
бів (ч. 5 ст. 14-1 КПК України). В усіх
випадках дотримання цього принципу
при застосуванні технічних засобів для
потреб кримінального судочинства
може бути засновано тільки за судо-
вим рішенням (ст. 187 КПК України).

У Конституції України і чинному
законодавстві не надається поняття
приватного життя. Однак у сучасних
умовах, з розвитком інформаційного
суспільства, усе більшого значення
набуває інформаційна складова при-
ватного життя. Очевидно, що з ураху-
ванням наявної тенденції інформати-
зації всіх сторін життя суспільства,
недоторканність приватного життя
безпосередньо пов’язана з охороною
персональних даних, переговорів, по-
відомлень і інформації, переданої
усіма відомими способами.Таким чином,
під приватним життям варто розу-
міти всі сфери життя людини,
інформацію про які він не бажає під-
давати гласності.

Дослідження первісних доказів (без-
посередність), отриманих за допомо-
гою спеціальної техніки. Цей прин-
цип прямо не визначений у кримі-
нально-процесуальному законі, однак
його сутність визначена у ст. 66 КПК
України і, на наш погляд, складається
з обов’язку органа дізнання, слідчого,
прокурора одержувати докази, за-
сновані на результатах застосування
технічних засобів з першоджерела,
а суддю – особисто досліджувати їх.
Цей принцип є одним з основних при
дослідженні доказів, отриманих за
допомогою технічних засобів у право-
охоронній діяльності.

Дослідження первісних доказів
вимагає, щоб у ході розслідування
кримінальної справи були допитані
свідки, очевидці, особи що застосову-
вали, або були присутніми під час
застосування технічних засобів, а не
ті, що знають про обставини їхнього
застосування зі слів останніх. Докази,
зафіксовані за допомогою технічних
засобів, повинні досліджуватися в
оригіналах, а не в копіях, і тим паче 
не у фрагментах, скопійованих з ори-
гіналу. Це зауваження є важливим 
і належить передусім до технічних
засобів, призначених для фіксації
аудіальної і візуальної інформації,
оскільки в доказах, отриманих з їхнім
застосуванням, можуть бути зафіксо-
вані факти, які не тільки підтверджу-
ють провину підозрюваного, але
також можуть виправдовувати його.
Крім того, ця інформація може свід-
чити про порушення процесуального
порядку проведення слідчих дій, або
Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» при проведен-
ні оперативно-розшукових заходів у
рамках порушеної кримінальної спра-
ви, що робить отримані докази непри-
пустимими.

Таким чином, порядок розгляду
кримінальних справ, у матеріалах
яких є відомості, отримані із засто-
суванням технічних засобів, з ураху-
ванням вищевикладеного підходу до
принципу безпосередності, дасть змогу
суду і сторонам процесу: одержати
найбільш повну і достовірну інформа-
цію про обставини справи, ретельно
проаналізувати докази, отримані при
проведенні досудового слідства з ви-
користанням засобів спеціальної тех-
ніки; встановити, які із зібраних сто-
ронами кримінального процесу до-
казів є достовірними, а які помилко-
вими; дійти до обґрунтованого виснов-
ку про пред’явлення або скасування
обвинувачення.

Правомочність суб’єктів, що ви-
користовують спеціальну техніку.
На нашу думку, необхідність форму-
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лювання цього принципу обумовлена
тим, що не всі засоби спеціальної тех-
ніки можуть без обмежень застосову-
ватися всіма суб’єктами правоохорон-
ної діяльності. Типовим прикладом
тут може бути застосування спеціаль-
них технічних засобів, призначених
для негласного отримання інформації
тільки суб’єктами оперативно-розшу-
кової діяльності [10, ст. 103].

Використання технічних засобів для
аудіальної і візуальної фіксації інфор-
мації при проведенні слідчих дій також
має певні обмеження, пов’язані з пра-
вами й обов’язками суб’єктів право-
охоронної діяльності. Наприклад, пра-
вом на використання технічних засобів
для аудіальної і візуальної фіксації ін-
формації при проведенні слідчих дій має
лише сторона обвинувачення (слідчий),
а сторона захисту має право лише
клопотати про їхнє застосування.

Загалом чинне кримінально-про-
цесуальне законодавство не перед-
бачає самостійного використання сто-
роною захисту технічних засобів у
ході здійснення слідчих дій (хоча і не
забороняє його), однак вирішальне
слово про їхнє застосування все-таки
залишається за слідчим, що не в усіх
випадках є правильним. Наприклад,
такі слідчі дії, як огляд, обшук, виїмка
цілком могли б проводитися з викорис-
танням засобів аудіовізуальної фік-
сації інформації стороною захисту, при-
родно, при подальшому залученні 
отриманих матеріалів до кримінальної
справи і дотриманні таємниці слідства.
Такий підхід, здається, по-перше, міг
би суттєво покращити якість і інфор-
мативність одержуваних аудіо- і відео-
матеріалів, оскільки фіксація інфор-
мації могла б здійснюватися сторо-
ною захисту як самостійно, так і пара-
лельно зі стороною обвинувачення;
і, по-друге, сприяти зміцненню закон-
ності і виявленню порушень порядку
проведення слідчих дій, оскільки сторо-
на захисту буде очевидно зацікавлена
у фіксації навіть найменших порушень
і помилок у ході їх провадження.

Для реалізації цієї пропозиції, на
наш погляд, необхідно додати ч. 2 
до ст. 111 КПК України у такій ре-
дакції: «При провадженні досудового
слідства учасниками кримінального
судочинства можуть застосовувати-
ся технічні засоби і способи виявлен-
ня, фіксації і вилучення слідів злочину
і речових доказів».

Отримані в результаті застосуван-
ня технічних засобів стороною захис-
ту матеріали повинні додаватися до
протоколу слідчої дії в порядку ч. 5 
ст. 48 КПК України поряд з матеріала-
ми, отриманими з ініціативи слідчого.

Наукова обґрунтованість. Суть
цього принципу застосування спеці-
альної техніки у правоохоронній діяль-
ності заснована на тому, що кожен
засіб спеціальної техніки призначе-
ний для виконання визначених функ-
цій, заснованих на його технічних
можливостях, конструкції і принципі
дії. Таким чином, використання спе-
ціальної техніки у правоохоронній
діяльності може бути обґрунтованим
лише в тому випадку, якщо воно здій-
снюється з урахуванням його техніч-
них характеристик, конструктивних
особливостей, принципу дії і можли-
востей функціонування в різних умо-
вах. Якщо ж говорити про наукову
обґрунтованість застосування техніч-
них засобів, то тут варто розглядати
зв’язок використання технічного за-
собу зі значимістю одержуваних за допо-
могою його результатів для потреб
правоохоронної діяльності. У цьому
випадку, ми вважаємо, необхідні не
тільки знання характеристик і особли-
востей експлуатації засобів спеціаль-
ної техніки, але і розроблення спеці-
альних методик, що враховують особ-
ливості і результати їхнього застосу-
вання в правоохоронній діяльності.

Автентичність одержуваних за
допомогою технічних засобів матері-
алів є, на нашу думку, основним крите-
рієм, що дає змогу використовувати
результати застосування технічних
засобів для потреб правоохоронної
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діяльності. Цей принцип випливає 
із загальних правил оцінки доказів і
обов’язковості експертного дослі-
дження доказів, отриманих за допомо-
гою засобів спеціальної техніки, як
критерію їхньої допустимості щодо
правоохоронної діяльності і особливо
у кримінальному судочинстві. Він
полягає в тому, що матеріали, отрима-
ні за допомогою засобів спеціальної
техніки, повинні бути досліджені 
на предмет законності їхнього похо-
дження, відповідності зафіксованої в
них інформації, місцю, часу й умовам
їхнього одержання, що, своєю чергою,
повинно бути підтверджено особами,
що безпосередньо застосовували тех-
нічні засоби або були присутніми 
при цьому. Крім того, докази, отрима-
ні із застосуванням засобів спеціаль-
ної техніки, необхідно надавати у
вигляді, прийнятному для їхньої оцінки
не тільки експертами і фахівцями, але
й іншими учасниками процесу в ході
розгляду кримінальної справи в суді.

Підсумовуючи, слід зазначити, що
застосування спеціальної техніки в
правоохоронній діяльності повинне,
ми вважаємо, ґрунтуватися на пере-
лічених принципах, що є системою,
яка охоплює всі аспекти цього на-
пряму діяльності правоохоронних
органів з урахуванням специфіки, вла-
стивої винятково технічним засобам 
і матеріалам, одержуваним у резуль-
таті їхнього використання в право-
охоронній діяльності.

У сучасному нормативно-правово-
му і методичному забезпеченні пра-
вил і порядку використання спеціаль-
ної техніки у сфері правоохоронної
діяльності є суттєві недоліки, що не-
гативно позначається на ефективно-
сті протидії злочинності і приводить
до неправомірного обмеження кон-
ституційних прав і свобод громадян
при здійсненні оперативно-розшуко-
вих заходів, адміністративних, слідчих
і судових дій.
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Шевченко А. Є., Хараберюш І. Ф. Додержання прав і свобод людини і грома-
дянина в умовах використання спеціальної техніки правоохоронними органами

Визначаються основні принципи додержання прав і свобод людини і громадя-
нина в умовах використання спеціальної техніки правоохоронними органами.
Надаються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.
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Шевченко А. Е., Хараберюш И. Ф. Соблюдение прав и свобод человека и
гражданина в условиях использования специальной техники правоохранительны-
ми органам

Определяются основные принципы соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в условиях использования специальной техники правоохранительны-
ми органами. Представляются предложения относительно усовершенствования
действующего законодательства.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, специальная техни-
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Shevchenko A., Haraberyush I. Respect for human and partial rights and freedoms
in the use of special equipment by law enforcement agencies

Defined cardinal principles of observance of the rights and liberties of the person
and person in condition of the use the special technology law-enforcement organ.
Introduce the offers for improvements acting legislation.
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