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Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

 

Україна декларує та намагається забезпечити верховенство права та 

прихильність до основних цивілізаційних цінностей, проте запроваджений 

Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України) інститут 

негласних слідчих (розшукових) дій, який пов’язаний з істотним обмеженням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, потребує удосконалення. 

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлюється тим, що запровадження цього 

процесуального інституту дало в руки органам досудового розслідування додаткові 

процесуально-криміналістичні засоби їх діяльності. Застосування таких засобів 

повинно не лише розширити можливості органів досудового розслідування у 

формуванні доказової бази в кримінальному провадженні, але й створити умови для 

отримання якісних і об’єктивних фактичних даних, що можуть бути покладені в 

основу прийняття правильних процесуальних рішень і правильного та справедливого 

вирішення завдань кримінального провадження. Серед останніх ключове значення 

мають захист особи від кримінальних правопорушень за одночасного забезпечення 

охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Аналіз останніх наукових досліджень показує, що інститут негласних слідчих 

(розшукових) дій, як засобів діяльності з досудового розслідування злочинів, 

привернув увагу багатьох вітчизняних науковців, зокрема, Ю. П. Аленіна, 

С. О. Гриненка, О. М. Дроздова, В. А. Колесника, С. С. Кудінова, Є. Д. Лук’янчикова, 

Д. Й. Никифорчука, М. А. Погорецького, Д. Б. Сергєєвої, В. М. Тертишника, 

Р. М. Шехавцова, М. Є. Шумила та багатьох інших. Ними висвітлюється поняття, 

правова природа, класифікація негласних слідчих (розшукових) дій, тактика 
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проведення й використання результатів у доказуванні, їх співвідношення з 

оперативно-розшуковими діями. Проте низка питань залишається не вирішеними і до 

таких відносимо проблеми захисту прав осіб, щодо яких органи досудового 

розслідування здійснюють негласні процесуальні заходи, правомірність тимчасового 

обмеження таких прав і свобод особи. 

Важливою особливістю проведення негласних слідчих (розшукових) дій є 

таємність, невідомість до визначеного прокурором часу для інших, крім 

уповноважених представників конкретного органу досудового розслідування осіб як 

факту, так і отриманих результатів. Водночас в багатьох випадках проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій певним або іншим чином торкається інтересів 

окремих осіб, допускає тимчасове обмеження їхніх конституційних прав на свободу 

спілкування, таємницю листування, невтручання в особисте і сімейне життя, 

недоторканість житла чи іншого володіння особи тощо. Такими особами можуть бути 

як підозрювані, що мають чітко визначений процесуальний статус і знають про наявні 

в органів досудового розслідування відомості, які можуть вказувати на їхню 

причетність до вчинення злочину, так і інші особи, що не мають статусу 

підозрюваного, але відносно яких органами досудового розслідування здійснюються 

відповідні процесуальні заходи. Незалежно від набутого в кримінальному 

провадженні процесуального статусу, усі особи, конституційні права яких були 

тимчасово обмежені під час проведення негласних процесуальних дій, а також 

підозрюваний і його захисник мають бути письмово повідомлені про таке обмеження 

прокурором або за його дорученням слідчим, який здійснює досудове розслідування. 

Відповідне доручення прокурора може бути надано тільки конкретному слідчому, 

який здійснює досудове розслідування, і незалежно від того, ним чи уповноваженим 

оперативним підрозділом здійснені негласні слідчі (розшукові) дії. Співробітникам 

уповноважених оперативних підрозділів таке доручення прокурор не надає. 

Конкретний час повідомлення особи про тимчасове обмеження її конституційних 

прав, що мало місце в зв’язку з проведенням негласної слідчої (розшукової) дії, 

визначається прокурором із урахуванням наявності чи відсутності загроз для 

досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я 

осіб, які були причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій [1, с. 36]. 

Причетними до них особами можуть бути громадяни, що співробітничають з 

правоохоронними органами на конфіденційній основі і надавали допомогу в 

проведенні негласних процесуальних дій, або ж співробітники уповноважених 

оперативних підрозділів, які проводили такі дії за дорученням прокурора чи слідчого 

або залучалися до їх проведення. Важливою вимогою є та, що відповідне 

повідомлення про факт тимчасового обмеження конституційних прав особи під час 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом 

дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з 

обвинувальним актом. У повідомленні має бути вказано про факт тимчасового 

обмеження конституційних прав особи, коли, в зв’язку з чим, за яких обставин це 

відбулося і в чому воно полягало, про подальше використання отриманих матеріалів в 

доказуванні або про їх знищення. Ким саме проводились негласні слідчі (розшукові) 

дії і з використанням яких сил, у повідомленні не розкривається. Таке загальне 

правило вітчизняного законодавця відповідає вимогам законодавства й практиці 

інших європейських держав. 
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Негласний характер процесуальних дій зумовлює потребу збереження в 

таємниці від непричетних до здійснення досудового розслідування осіб відомостей 

щодо факту проведення негласних слідчих (розшукових) дій не лише на час їх 

підготовки чи безпосереднього проведення, а й після завершення таких дій до часу, 

коли повідомлення про них не завдасть шкоди інтересам кримінального провадження 

та не створить загрози безпеці певних осіб. Водночас якщо в результаті проведення 

таких дій отримані матеріали, які мають значення для доказування у кримінальному 

провадженні і їх планується використовувати прокурором в судовому засіданні, після 

завершення досудового розслідування, прокурор або слідчий за його дорученням, 

зобов’язаний надати доступ до усіх матеріалів досудового розслідування, які є в його 

розпорядженні і які самі по собі або у сукупності з іншими доказами можуть бути 

використані для доведення вини, невинуватості або меншого ступеня винуватості 

обвинуваченого чи сприяти пом’якшенню покарання.  

В зв’язку з цим встановлено ту законодавчу вимогу, що відомості про факт та 

методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а 

також інформація, отримана в результаті їх проведення, не підлягають розголошенню 

особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, 

передбаченому ст. 290 КПК України, про що зазначені особи попереджаються 

слідчим.  

Водночас законодавцем не передбачено можливості ознайомлення з матеріалами 

негласних слідчих (розшукових) дій сторони захисту чи потерпілого до завершення 

досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 221 КПК України.  

Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до 

нього не підпадають під розуміння загальнодоступних документів і ознайомлення з 

ними інших осіб до завершення досудового розслідування може зашкодити інтересам 

кримінального провадження. Така вимога законодавця не порушує конституційних 

прав особи, оскільки про факт тимчасового обмеження окремих прав особі стає 

відомо до направлення матеріалів провадження в суд і використання їх в суді.  

Водночас процесуальними нормами ч. 2 ст. 254 КПК України встановлено ще 

одну засторогу. Якщо протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

містять інформацію щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, 

захисник, а також інші особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, 

попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошеної інформації щодо 

інших осіб, яка встановлена вимогами ст. 387 КК України. Ця законодавча вимога 

слугує забезпеченню прав людини.  

Забезпеченню прав та інтересів людини слугує й та законодавча вимога, якою 

передбачено, що коли в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

будуть отримані речі або документи, у поверненні яких може бути зацікавлений їх 

власник, прокурор зобов’язаний повідомити його про наявність таких речей і 

з’ясувати, чи бажає він їх повернення. Про зазначені обставини прокурором 

повідомляється саме власник, а не особа, у якої такі речі або документи були в 

тимчасовому користуванні чи володінні.  

Прийняття рішення щодо наявності можливої зацікавленості в поверненні речей 

чи документів і повідомлення про це певного власника, а також про допустимість і 

час їх повернення покладається на прокурора, який повинен враховувати при цьому 

необхідність забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також запобігання 

завданню шкоди для кримінального провадження.  



 

 

57 

Більшість науковців вказує на поділ законодавцем усіх негласні слідчих дій на 

дві групи: перша – дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування (§ 2 глави 21), 

куди чомусь не попали значним чином пов’язані саме з можливостями масштабного 

втручання у приватне спілкування такі негласні слідчі дії як, наприклад, 

«спостереження за особою, річчю або місцем» (стаття 269) або «аудіо-, відеоконтроль 

місця» (стаття 270); друга – «інші види негласних слідчих (розшукових) дій», куди 

всупереч статті 22 Конституції України було занесене «обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи» (стаття 267), здійснюване, як 

визначено в законі, «шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з 

використанням технічних засобів», і все, «що, мабуть, було відоме законодавцям», 

включаючи контрольовану поставку, спеціальний слідчий експеримент, імітування 

обстановки злочину тощо [2, с. 27]. Здебільшого негласні слідчі дії, а саме слідчі дії, 

передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК України, 

проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів. Таке обмеження сфери їх застосування, на перший погляд, може 

здатися слушним, але залишає нерозв’язаною проблему можливості проведення 

негласних слідчих дій в кримінальних провадженнях щодо більшості корупційних 

правопорушень тощо. 

Адже у випадках кваліфікації правопорушення за статтею про злочин невеликої 

чи середньої тяжкості слідчий обмежений їх вибором, більш того, як слушно зазначає 

О. Ю. Татаров, непоодинокими є випадки, коли судді не беруть до уваги докази, 

отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, мотивуючи це 

тим, що на початковому етапі розслідування вбачались ознаки тяжкого злочину, 

передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України) («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою»), а після розсекречення результатів негласних слідчих дій 

правопорушення було перекваліфіковане на частину 1 статті 368 КК України – злочин 

середньої тяжкості, при розслідуванні якого негласні слідчі дії проводити 

неправомірно [3, с. 270].  

Негласність проведення під час здійснення кримінального провадження окремих 

процесуальних дій ніяким чином не повинна створювати можливості для зловживань 

несумлінними працівниками органів досудового розслідування, оперативними 

співробітниками чи іншими особами, а надто тих зловживань, результатом яких може 

стати порушення прав та свобод особи. Гарантією забезпечення прав, свобод та 

інтересів учасників кримінального провадження слугують відповідні норми 

вітчизняного кримінального процесуального законодавства, дотримання яких вказує 

на належний рівень професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів. Перспективи 

подальшого дослідження проблеми вбачаються в розробці пропозицій щодо 

удосконалення юридичної форми провадження окремих негласних слідчих дій, які би 

гармонізували приватні і публічні інтереси та відповідали потребам практики і 

прецедентам Європейського суду з прав людини та іншим міжнародно-правовим 

стандартам. Поглиблене наукове дослідження зазначених проблем сприятиме не лише 

подальшому розвитку наукової думки, а й створюватиме теоретичне підґрунтя для 

удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства та підвищення 

гарантій дотримання прав особи в кримінальному провадженні. 
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Проблеми правового статусу медіатора 

 

Надзвичайно важливим політичним явищем для нашої країни є  становлення 

українського суспільства на шлях Євроінтеграції. Даний процес включає в себе не 

тільки приведення законодавства до європейського стандарту, але й перейняття та 

використання найкращих досягнень країн Євросоюзу у правовій царині, зокрема у 

сфері практичного застосування альтернативного судочинства, одним із різновидів 

якого є медіація. 

В Україні сьогодні надаються послуги у сфері медіації, проте їх діяльність 

жодним чином не врегульована на законодавчому рівні, що певною мірою може 

впливати як на якість надання медіативних послуг, так і на рівень успішності 

виконання рішень, прийнятих у ході даної процедури. Тому задля вирішення даного 

питання на розгляд до Верховної Ради України було подано 2 законопроекти «Про 

медіацію».  

Першим з них був законопроект № 3665 ініційований народним депутатом 

А. І. Шкрум [1]. Аналізуючи даний законопроект ми виявили низку недоліків. 

По-перше, у п. 1 ст. 13 йдеться про те, що сторони по закінченню медіації можуть 

укладати договір у письмовій формі. Ми ж вважаємо, що формою укладення цього 

договору має бути виключно письмова форма, що, у свою чергу, встановлює правову 

відповідальність сторін за невиконання договору, котра значно підвищить 

ефективність медіації. Тому термін «можуть» варто замінити терміном «мають» або 

«повинні». 

Також у даній статті не зазначено зміст договору. Ми ж схиляємось до того, що 

законодавцю все ж слід зазначити пункти, котрі мають бути обов’язковими 

складовими цього договору. Зокрема, у цьому документі слід прописати: 

1) П. І. Б учасників медіації та медіатора (медіаторів), котрий здійснював 

примирну процедуру. 
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