ІИНІНJІСНІ очсни;tної нс;юІІусти мості ;ююву не \южуть оGVІсжунан1сь іні
ІІіатиною учасникін су;юноІ'О ІІронаюкснн~І. ПііІ час ;юсJІі;tжснюІ ;юка3ІН у су;юному ІІрОН<ІіІЖСННІ1НЩШП1Н<І

C)'l\Y

ІІІОіЮ НІВНаННИ

J(OKa3y

НСJ(О

ПУСТИМИМ, на нашу ;:ту:\tку, повинна об:\tежуватися ви:к..1ючно випа.J:ками

встановлення очешLJної не.J:опустимості такого .J:оказу У інших випа.J:
ках ..::rоказ nилшсться педопусти:ии:и за іпіuіатиnою

cy.J:y

.1ише пі.J: час

ухnа.1еппя cy,::ronoмy рішеппі по суті обnипуnачепня.

Ві.апоnілю .ао ч. З ст.

89

КПК України сторопи криміпа.lьІюго про

на)·tжснюІ, ІютсрІІі .. Іиі1, ІІрс)·tстанник юри;шчної осоGи, ІІ~ОJ(О }І КОЇ :ніі1снює'І'hС~І

ІІрОН<І.іІЖСНН}І,

\1aiOTh

ІІр<ІНО

llll(

час

CYJ(OHOI"O

р03І-:.:ЩіІ)'

IIOJ(<J.Ha-

TИ к.тюпотання про визнання .ао казів не.аопусти:v~и:v~и, а також наводити
заперечення проти визнання ,::rоказів недопусти:\'ІИ:\'ІИ. Вирішення да
ного к.1опотання з,::rійснюється в поря.аку передбаченому ст.

України, тобто nо но поnиппо бути ро3г.1япуте та nирішепе
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КПК

cy.ao:\t о .ара 3У

ж піс.1я його заяn.1ення. Вnажасмо за пеобхі.аІІИ:\f передбачити праnо
СУ,іІУ ні;[К~ІаСП1 НИріІІІСНН~І ТаКОІ'О K~IOIIOT<J.HIOI
оGстаНИН та ІІСрснірІ<И ЇХ .іІ(ЖЮаVІИ а()о

j(O

j(O

3<ІКіНЧСНН~І 3\ІсунаНН}І

ухна~ІСНН}І

cy;LOHOI"O

ріІІІСНН}І

по суті кримінального прова,::rження, якшо учасники су.аового прова
,::rження к.1опочуть про це з метою на,::rання ноштх аргу:v~ентів, які спрос
товувал:и б:и твердження про не,::rопуспт:\'rість такого доказу.

.ЗакріІLlеппя на.1ежного праnаnого поря.аку nилшІшя дока3у пе
,::rопуспнпн1 пociLliOC гарантії ухnа.1еппя 3акошюго, обгрунтованого і
Н\ІОТИ І ІОВа І

101"0

су іІОВОІ'О р1111 С ІІІІИ.

СЕРДЮК А. В.
Напіона.-тьІшй універентет <•Одеська юридична ака.;::(е:мія>>,
ас11ірант кафе,(рІ1 кр11міналhНОІ'О ІІfЮІ\есу

ЩОДО ПИТАННЯ МІСЦЯ АУДІО-. ВІДЕОКОНТРОЛЮ ОСОБИ
Т-\ ЛУДІО-. ВЩ~ЛКОІІТРОJІІО МІСЦЯ У СИСП:МІ ІІЮ]ІЛСІІИХ

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) дІЙ
З

прийняттям

України

2012 року

Іюnого

криміпа.lьІюго

процесуальпого

кодексу

ні;(Gу;н1си 3Начні 3\1іни у 1ю6ужті систс\Н1 та функІІі

онунанні кри\1іна;1nноп) ІІрОІІссу. Бу .. Іи реформона ні устш1сні інститути,
шляхом ви.J:і.rІення нових суб'єктів, або в

ui..lO:\fY

розроб.1ені нові інсти

тути; розроб.1ені нові дефініції, які використовуються у кри:\'Ііна.rІьно:v~у
прова,::rженні; реформована систе:\'rа ста.аій кри:v~іна ..1ьного прова,::rження.
Олш:\ш

3 таких перешорень с рефор:~луnання систе:~лі с.1ідчих ,::rій, яка
.ani частини: ті шо проnо,::rяться у гласному порядку, і ті шо

по,::rі..1илася па

ІІрОНОj[}ІТhС~І Н НСІ'JІаСНО\ІУ ІІЩ1}1j[І<у

( НСІ'~ІаСНі

с;Іі,Т(Чі (р03111 у коні) .іІіЇ).
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В <.:Іюю черІ'У система неІ';rасних СJІіJ(ЧИХ (ро31ІІ уконих) ;rii1, 3а чин НІ·І м
I<O)(eKCOVI IIO}li;rиt-:ThCИ на ті: 11~0 Ні)~НОС~ІТhСИ ilO 11ер1110Ї 111УІІИ і ІІОН'юані
:1 нтручанним у І Іринатне СІІі;rкунанни; 11~0 нілнос~Ітnс~І J(O ;rруІлЇ І11УІІИ і
відносяться до інших негласних (слідчих) розшукових ;:rій.
Предмет нашого дослідження зумовленийдво:ма, схожими за назвою

ay;:rio-, nі
ay;:rio-, nі;:rеокоптроль 11ісця, які nідносяться до
різних груп nідпоnідпо. '3 огляду па це. постас необхідність у дос.,1іджеп

та суттю nи;:rами негласних слі;:rчих (розшукових) ;:rій, а саме:
деокоптроль особи та

Н1 IIИTaHH~I)(OI(lJihHOCТl НЩНССеНН~І :ШКОН(ЩаНІІеМ ЇХ ,1(0 р13НИХ 1]1УІІ.
ПерІна І'pyrra неІ';rасних с;rі;rчих (роJІІІуконих)

тирьох видів:

1.

аудіо,- ві;:rео контроль особи;

2.

;rii1

ск.на,Іщr:-:тnс~І

3

чо

арешт, огляд і виїмка

кореспонденції; З. зняття інформації з транспортнІтх телекомунікацій

них 11ереж;

4.

Зняття інформації з електропних інформаційних систем.

Всі негласні слідчі дії, nі;:rпесепі закопо;:rаnцем до першої групи,
поn'язаппі із nтручаппям з боку держаnпих оргапіn (їх компетентних
Іюса;юних ociG) у ІІраноні;tноси ни, }І кі ttі.ІtІІа;шютn ІІіJ( охорону нормами
КонституІІ.іЇ України. Бе:шоссрс;tнnо на ІІрактиttі tte ІJОШІІ'ає у кти/чан
ні у приватне життя і приватне спі.1кування особи, шо, в свою чергу,
стає можливим тільки в одному випадку

-

на основі рішення суду, як

єдиного органу (суб'єкта), який уповноважений ві;:r імені ;:rержави ви

рішувати питаппя шодо об:межеппя осrюшшх копституuійпих праn. У
nипа;:rку з rrег.1аспими с.1і;:rчими діями залшчепі nимоги реалізуються
ЧСрС:> ОСО6.ІІИІ)У ІІрОІ(С;Lуру JJOl'O)(ЖeІJIJ}l KpИMiJta.,li>IJOП) ІІрОІ(ССуа.,lІ>ІІОІ'О

pitІJCJlШJ ІШЩО ІІрОІШ)(ЖСІІШІ Ві)(ІЮВі;LІІОЇ ,І(іЇ, оСJраІІОЇ СJІіJ[ЧИМ а6о ІІрО
І<урорОVІ, комІІстснтним суб'єктом ні,т( CYlLY -

слі;rчим суюtсю, ики~·і

никонуt: нинs.~ткону функІtію криVІіна;rnноа) rrрон~щжснни -

функ1~ію

су;юного контролю.

Друга група негласних слі;:rчих розшукових ;:rій с:к.,1а;:rається з наступ
них:

1.

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого во

лодіння особи;

засобу;

3.

2.

устапоn.1еrшя місцезпахо;:rжеппя радіоелектропного

спостережепня за особою, річчю або місцем;

коптрол_, місця;

5.

коптро.1ь за nчипеппям з.1очшrу;

6.

4.

аудіо.-

ni;:reo

nикопаппя спеці

аJІ hHOI'O 3і1Н)(аННИ 3 р(НКрИТПІ 3Ж)ЧИННОЇ illiOihHOLTl ОрІїШВО На НОЇ І'РУІІІ1
ЧИ JJІОЧИННОЇ ОрІ'аНі3аІІ,іЇ;

7.

НСІ".;Іа<.:НС ОТрИVІі1НН~І3рі.НКіН, НСО6Хі,І(НИХJ(ШІ

порівня.1ьного дослідження.
Тобто, згідно з проведеним подітюм законодавцем, негласні с.1ідчі
(розшукові) дії nідпесеві до другої групи пе поnипні бути поn'язапими

із

nтручаппям у приnатпе життя або приватне

(Оскі.1ьки

ui

11р~1 НаТНОІ'О

спілкуnаппя

особи

дnі ;:rефіпіції nзас1юза.1ежпі і положепня про тасмпишо

LlllJIKYHaH Н~І

ІІОХО}[ИТh

Hl)l

IIOJIOЖCHh

І ІрО

ІІрИНаТНС

ЖИТПІ.

То6то, є нені;('t:мною йоr·о скла;юною).

А1е, якшо звернутися до офіційного тлума~rення суті проваджен
ня відповщних негласних слідчих дш, то відповідно до

Інструкції

про організаuію прове;:rення негласних слідчих (розшукових) ;:rій та
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ІШКЩ1ИСТ3НН~І ЇХ pC3)CihT3TiH у KpИVІiHaJihHOMY ІІрОНаJ(ЖСННі, 3<ІТНСріІЖС
НОЮ СІІі;Іnним

нака3ом

Гснсра;Іnної 11рокуратури,

Міністеретна

нну

тріІІІніх с11ран, СJІужGи 6с3ІІски, АіL\1іністраІІіt-:ю ;lсржанної ІІрикор
цонної с.:Jужби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції України

від

16.11.2012 року за N2 114/1042/516/1199/936/1687(5:
n

-Аудіо-, nіцеоконтро.:Jь особи полягас у полягас

негласній (без

niдo~ta особи) фіксації та обробці і3 nикористаппям техпічних 3асобіn
розмаnи цісї особи або інших зnукіn.

pyxin,

цій, пов'язаних

3 її дія.:Jьпіс

тю а()о VІіСІ(С\1 ІІерс()унаНН~І ТО ІІІ О.
Ау;(іо-.

-

ні)·tсоконтршІn

\1існи

ІІО;ІИІ'аt-: у 3астосунанні технічноІ'О

облацнання у пуб.:Jічно цоступно:v~у місці з метою фіксації відо:\'rостей
(розмов, поведінки осіб, інших поцій), які :v~ають значення д.т1я кри:v~і
нального провацження, без віцома присутніх у ньо:v~у осіб

r21 .

.З паnеденого nише офіційного тлу~tачеппя суті 3юпачепих дnох пе
г.lасІшх с.1ідчих дій ~ш бачи~ю, шо ані 3акоІюцаnеuь, апі праnо3асто
соннию1 н ocoGi J(ержанних ор1·анін, ~Ікі 3атнср.іLжуншІи нка3ану інструк
ІІ.lю,

не

VIOЖYTh ЧПІ<О ІІО.іШІИТИ

HЦ\IlHHOCTl

VllЖ ауто-.

Нl.іLСОІ<ОНЧ1О;ІеМ

особи та ауціо-, віцеоконтроле:v~ :v~icuя. Оскі:Jьки, як і в першому, так
і в цруго:v~у випацку:
жи:v~і <(нег.:Jасності,>;

1.
2.

вони провоцяться віцносно фізичних осіб у ре
застосовуються з :\'Іетою оттУи:\'rання фактичних

.JаІІИХ, які мають зпачеппя ..J.,lя пешюго кри~tіна.:JьІюго проnаджеппя, у

nиr.:Jя.Ji пешшх 3nyкin особи (nиріша.:Jьпе зпачеппя мають саме ролюnи
особи: конф i,:te 1111 і і1н і (І Іри ват ні) ро:~мо ви): фі ксуванні рух і в aGo іІі і1, ~Ікі
ІІОІІ\І-ШІІІІі lІІеІНІИ\1 МіСІІСМ ІІСре6ушtІІШІ.

На ОСІЮНі 1\И ІІLСІ\И І<JiaiLCII~1X ІІШІОЖСІІІ, МОЖСМО І ІрИ і1ТИ /(О ІН1СІІОВІ<у,

1110

Н 111Ж}І\-1У

3<J.

CHOt-:IO

суттю ІІОJІОЖСННИ

llll)/\0 IIJIOHe;teHH}I

ауіІЮ-, НЩСО

І<ОНТрО.-ІЮ осо()и T<l ауіІіО-, НііІе(ЖОНТрО.-ІЮ VІіСШІ не ні;(рі3ЮІКПhСИ, а НііІ
НеСеННЯ ауціо-, відеоконтролю :місІІЯ цо інших виців негласних слігшх
(розшукових) дій не є цоuільню. t, оскі..1ьки все оцно в певній :мірі сто
сусться nтручаппя J боку держаnпих оргапіn досудового р(_нс.:Jіцуnаппя у

приnатпе спілкуnаппя особи.
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