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також те, що судом поки що не встановлено долю його участі у 
вчиненні даного злочину, на відміну від судді перебуває за 
гратами. Можливо було б за доцільним розробити інший 
порядок позбавлення суддівської недоторканості у таких 
випадках, спростити цю процедуру аби мінімізувати можливість 
ухилення суддів від кримінальної відповідальності з тим, щоб 
кожен був покараний відповідно до вчиненого ним діяння, а не 
хтось один ніс на собі тягар кримінальної відповідальності за дії 
іншого. Саме тоді, на нашу думку, ми зможемо говорити про 
гуманізацію принципів кримінальної відповідальності, а також 
дотримання рівності усіх перед законом та справедливої 
індивідуалізації покарання кожного.     
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України. З часу його прийняття держава здобула незалежність, 
почалось «будівництво» демократії в країні, Конституцією 
України були закріплені основні принципи народовладдя в 
суспільстві. 

20 листопада 2012 р. набув чинності новий Кримінальний 
процесуальний кодекс України [1], який має інші підходи до 
кримінального провадження загалом, а також вносить істотні 
зміни в окремі стадії кримінального процесу. Так, шляхом 
введення окремої глави – Негласні слідчі (розшукові) дії, було 
зроблено спробу врегулювати даний інститут. Нормативне 
закріплення та чітке визначення негласних слідчих дій є 
надзвичайно важливим, оскільки їх проведення, майже завжди, 
пов’язане з втручанням в особисте життя людини, обмеженням 
її конституційних прав на таємницю спілкування, 
недоторканість житла тощо, та, при цьому, людина не 
здогадується про втручання в її особисте життя або обмеження 
її прав. 

Більш того, забезпечення дотримання прав людини, а 
точніше правомірного їх обмеження, припускає необхідність 
деталізувати процедурні питання проведення негласних заходів 
на законодавчому рівні. 

По-перше, з формального боку згідно з ч.2 ст.19 Конституції 
України [2] органи державної влади, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. 
Якщо проаналізувати закон «Про оперативно-розшукову 
діяльність» [3], то можна помітити, що дві з трьох указаних умов 
(зокрема для правомірного проведення негласних дій) — 
підстави й повноваження — там виписані (ст.ст.6, 8). 

Проте якість законодавчого регулювання способу 
проведення оперативно-технічних заходів залишається на 
недостатньому рівні.  

У гл.21 проекту КПК в тридцяти статтях досить детально 
прописані види негласних слідчих (розшукових) дій, умови та 
процедура їх проведення, а також названі суб’єкти. Для 
порівняння: закон «Про оперативно-розшукову діяльність» 
складається всього з 14 статей. До речі, тепер у цьому законі 
при визначенні порядку реалізації повноважень, пов’язаних з 
проведенням оперативно-розшукових заходів, є посилання на 
КПК.  

По-друге, негласними заходами держава, по суті, 
втручається в приватне життя людини. Причому 
найнебезпечніше в цьому те, що людина позбавлена можливості 
захищатися, оскільки просто не знає про цей факт. Наскільки 
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виправдане таке втручання? У моральному плані питання 
вирішене однозначно, а ось в юридичному все не так просто. 

Згідно з ч.1 ст.8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод кожен має право на повагу до свого 
приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 

Проте при цьому жоден із зазначених елементів права не 
має подальшого роз’яснення. Європейський суд з прав людини 
також не дав їм точного визначення. Так, у питанні про 
приватне життя Суд дійшов висновку, що «поняття приватного 
життя є широким і не може бути визначене вичерпно» (рішення 
у справі «Костелло Робертс проти Сполученого Королівства», 
1993 р.) (рішення у справі «Німіц проти Німеччини», 1992 р.). 

При виникненні питання Суд розглядає факт втручання в 
приватне життя людини в кожному окремому випадку на 
предмет відповідності вимогам, указаним у ч.2 ст.8 конвенції: 
органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 
цього права (тобто передбаченого ч.1 даної статті), за винятком 
випадків, коли таке втручання передбачене законом і є 
необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки, чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моральності, або захисту прав і свобод інших осіб. 

Фактично ці ж умови правомірного обмеження права на 
приватне життя відображені в ст.ст. 30-32 Конституції, де 
гарантовано недоторканність житла, таємницю комунікацій і 
захист від утручання в особисте та сімейне життя.  

Наскільки відповідає цим критеріям КПК? Уперше в нашій 
історії на законодавчому рівні закріплено вичерпний перелік 
розшукових дій. До появи КПК про використовувані стосовно 
громадян оперативно-розшукові заходи можна було дізнатися 
тільки із секретних відомчих наказів і підручників з 
оперативно-розшукової діяльності. Тепер передбачено 
практично все — від стеження за місцезнаходженням 
мобільного телефону або територією до роботи з агентурою та 
вкорінення в злочинну організацію. Кожна з розшукових дій 
виписана в окремій статті, де роз’яснюється її суть, описуються 
особливості організації її проведення.  

Проте з правового погляду таке обґрунтування викликає 
сумніви. 

Основний Закон дійсно допускає можливість обмеження 
конституційного права без рішення суду, проте це стосується 
тільки тимчасового порушення недоторканності житла (ст.30). 
Тобто, наприклад, на зняття інформації з каналів 
телекомунікацій це вже не поширюється. Крім цього, мета 
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проведення заходу в Конституції виписана інакше: це 
«врятування життя людей та майна чи безпосереднє 
переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину». 

Чи не стане це достатньою підставою, враховуючи 
відповідні рішення Конституційного Суду, для вилучення з 
матеріалів кримінальної справи майже всіх доказів, отриманих 
у позасудовому порядку? 

Не позбавлена недоліків і процедура процесуального 
закріплення результатів проведення негласних дій. 

Згідно з ст.252 фіксація перебігу й результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним 
правилам фіксації кримінального провадження. Допускається 
застосування технічних та інших засобів. Але при цьому 
прокуророві поставлено за обов’язок: 

1) вжиття заходів до збереження отриманих у ході 
проведення негласних дій речей і документів, які він планує 
використовувати в кримінальному провадженні (ч.4 ст.252); 

2) забезпечення невідкладного знищення тих відомостей, 
речей і документів, які він не визнає необхідними для 
подальшого проведення досудового розслідування (ч.1 ст.255). 

Прокурор — це сторона обвинувачення. Які йому необхідні 
докази? Зрозуміло, ті, що підтверджують провину 
підозрюваного. Враховуючи, що сторона захисту не знає і не 
може знати про факт проведення таких заходів, повнота 
досудового слідства згодом може бути поставлена під сумнів. 

Саме тому, якщо людина знатиме про факт проведення 
відносно неї негласних дій та отримані результати, це стане 
важливою гарантією повноцінної реалізації нею права на 
справедливий судовий розгляд. 

До набуття чинності КПК, закони об’єктам оперативних 
заходів такої можливості не давали. Проте обов’язок установити 
механізм повідомлення осіб про факти обмеження їхніх прав у 
нашої держави є: на недосконалість українського законодавства 
в цьому питанні звернув увагу Європейський суд з прав 
людини. 

Новий КПК вирішив цю проблему. Відповідно до ст.253 
особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені в 
ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також 
підозрюваний, його захисник повинні бути письмово 
повідомлені про це прокурором або за його дорученням слідчим. 
Конкретний час повідомлення визначається з урахуванням 
наявності або відсутності погроз для досягнення мети 
досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або 
здоров’я осіб, які причетні до проведення негласних дій.  
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Діючий КПК визнаний європейськими експертами як один 
із найпрогресивніших у Європі. І хоча в європейських країнах 
деякі оперативно-розшукові заходи можуть відбуватися і без 
рішення суду, в Україні всі негласні слідчі дії контролюються 
тільки судом». 

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України в 
цілому та глава 21 – «Негласні слідчі (розшукові) дії» звісно не є 
досконалими та, безперечно, зміни з доповненнями ще будуть 
вноситися під час правозастосовчої діяльності, однак з його 
прийняттям певною мірою врегульовано порядок застосування 
негласних слідчих дій, що створює обставини, завдяки яким 
кількість випадків зловживання такими діями органами 
досудового розслідування значно зменшиться і, в свою чергу, 
забезпечить дотримання законності при обмеженні 
конституційних прав людини. 
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Європейський досвід подолання корупції 

 
Загальновідомо, що корупція (від лат. corrumpere – псувати) 

– протиправна діяльність, яка полягає у використанні 
службовими особами їх прав і посадових можливостей для 
особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і 
політичних діячів [5, с.29]. 

Найбільш актуальною сферою дослідження корупції, її 
причин і умов розповсюдження є економіка країни. Система 


