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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД, СУДОВИЙ І ВІДОМЧИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Установлены роль и место прокурорско-
го надзора, судебного и ведомственного конт- 
роля в правовом механизме обеспечения охраны 
прав и свобод личности в сфере применения 
технических средств в уголовном производстве. 
Сформулированы определения прокурорского 
надзора за применением технических средств в 
уголовном производстве, судебного контроля за 
применением технических средств в уголовном 
производстве и ведомственного контроля за при-
менением технических средств в уголовном про-
изводстве. Определены основные различия между 
обозначенными видами деятельности.

Формирование предложений по совершен-
ствованию действующей нормативно-правовой 
базы должно реализовываться на основании де-
тального анализа действующих норм законода-
тельства по вопросам применения технических 
средств в уголовном производстве путем определе-
ния основных проблемных моментов, связанных 
с несовершенством положений как КПК 
Украины? так и других законов и подзаконных 
актов.
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При цьому є неприпустимим протиставлен-
ня інтересів суспільства й окремої особи. По-
рушення прав осіб не може бути виправда-
не мотивами державної необхідності. У цих 
умовах стає нагальним посилення захисту й 
охорони конституційних прав осіб [1, с. 2]

Огляд праць з даної проблематики
Проблематика охорони прав і свобод лю-

дини за допомогою прокурорського нагляду, 
судового і відомчого контролю постійно зна-
ходиться в центрі уваги сучасних науковців. 
Зокрема, у своїх роботах до неї звертали-
ся Л.С. Жиліна, Л.М. Кирій, І.Ф. Літвінова, 
Г.П. Середа, Р.Р. Трагнюк, А.Р. Туманянц та 
інші дослідники. Однак у роботах зазначених 
авторів питання нагляду та контролю за за-
стосуванням технічних засобів у криміналь-
ному провадженні залишилися недостатньо 
висвітленими. Саме вирішальним значенням 
для практичної діяльності, а отже, і для за-
безпечення у державі режиму законності, в 
цілому обумовлене особливе місце вищезга-
даних питань у юридичній науці [2, с. 61].

Сутність прокурорського нагляду, його 
місце в системі інших державно-правових 
інститутів, предмет та межі його реалізації 
до цього часу залишаються дискусійним пи-
танням у науці та юридичній практиці [3, 
с. 7–26; 4, с. 6–35]. 

Виклад основного матеріалу
Система прокуратури України створе-

на на засадах спільності завдань, функцій, 
принципів її організації діяльності, а також 

Вступ
Побудова правової держави передбачає 

наявність фундаментальної і стабільної систе-
ми законодавства, що забезпечує захист прав 
і законних інтересів особи одночасно з ви-
рішенням завдань боротьби зі злочинністю. 
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повноважень у частині виявлення право-
порушень і засобів реагування на них. При 
цьому, до жодної з сучасних  гілок державної 
влади прокуратура не входить. Основним її 
призначенням є виявлення порушень за-
конодавства та вжиття заходів для їхнього 
усунення. При цьому – не важливо, у якій з 
галузей суспільного життя було виявлене по-
рушення.

Визначеними функціями обумовлене осо-
бливе місце прокуратури в системі «стримок і 
противаг», що реалізуються в ході взаємовід-
носин між всіма гілками влади. Саме проку-
ратура виступає єдиним державним органом, 
для котрого нагляд за виконанням законів 
становить основу, сутність та зміст діяльності.

Так само, особливе місце посідає проку-
ратура у процедурах застосування технічних 
засобів у кримінальному провадженні, що 
обумовлено специфікою її діяльності.

Загальні засади прокурорського нагляду, 
закріплені Конституцією України, знаходять 
свій розвиток у відповідних положеннях 
КПК України.

Разом з тим, стаття 107 КПК України, у 
якій викладені загальні засади застосування 
технічних засобів фіксування кримінально-
го провадження, не містить прямих вказівок 
щодо особливостей прокурорського нагляду 
за застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні.

Так само стаття 252 КПК України, що 
містить положення про фіксацію ходу і ре-
зультатів негласних слідчих (розшукових) 
дій, та якою передбачена можливість фікса-
ції за допомогою технічних та інших засобів 
проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій не містить прямих вказівок щодо особли-
востей прокурорського нагляду за застосу-
ванням технічних засобів у кримінальному 
провадженні.

Враховуючи викладене, з метою визна-
чення особливостей прокурорського нагляду 
за застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні, слід звернутися до 
загальних положень КПК України, якими 
врегульовані питання прокурорського на-
гляду за додержанням законів під час прове-
дення досудового розслідування.

З метою уточнення, які саме механізми 
прокурорського нагляду за застосуванням 

технічних засобів у кримінальному про-
вадженні закріплені чинним КПК, існує 
необхідність додаткового аналізу положень 
чинного законодавства. Закон встановлює 
декілька форм діяльності прокурора із здій-
снення нагляду за застосуванням технічних 
засобів у кримінальному провадженні, осно-
вними з яких є:

- нагляд під час проведення процесуаль-
ної дії;

- нагляд при отриманні дозволу суду на 
проведення процесуальної дії;

- вирішення відповідних скарг на дії і рі-
шення прокурорів та органів, що проводять 
досудове розслідування;

- розгляд повідомлень щодо порушення 
вимог чинного КПК України під час застосу-
вання технічних засобів.

Враховуючи викладене, а також поло-
ження частини 2 статті 36 КПК України, 
основні повноваження прокурора щодо на-
гляду за додержанням законів у ході засто-
сування технічних засобів у кримінальному 
провадженні можуть бути сформовані на-
ступним чином.

Прокурор, здійснюючи нагляд за додер-
жанням законів у ході застосування техніч-
них засобів у кримінальному провадженні, 
уповноважений:

- доручати слідчому, органу досудового 
розслідування проведення у встановлений 
прокурором строк слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій, інших 
процесуальних дій із застосуванням техніч-
них засобів, або давати вказівки щодо їх про-
ведення чи брати участь у них, а в необхід-
них випадках – особисто проводити такі слід-
чі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, 
визначеному КПК України;

- доручати проведення слідчих (розшуко-
вих) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій із застосуванням технічних засобів відпо-
відним оперативним підрозділам;

- проводити перевірки законності засто-
сування технічних засобів у кримінальному 
провадженні у порядку, визначеному зако-
ном;

- скасовувати незаконні та необґрунтова-
ні постанови слідчих;

- ухвалювати процесуальні рішення у ви-
падках, передбачених КПК України, у тому 
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числі щодо закриття кримінального прова-
дження та продовження строків досудового 
розслідування за наявності підстав, передба-
чених КПК України;

- погоджувати або відмовляти у пого-
дженні клопотань слідчого до слідчого судді 
про проведення слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій, інших 
процесуальних дій із застосуванням техніч-
них засобів у випадках, передбачених КПК 
України, чи самостійно подавати слідчому 
судді такі клопотання;

- здійснювати інші повноваження, перед-
бачені КПК України.

У сучасних наукових працях зазвичай ви-
користовується визначення прокурорського 
нагляду як регламентованої законодавчими 
і відомчими актами діяльності прокурора, 
направленої на виявлення та усунення по-
рушень законності, захист конституційних 
прав і інтересів громадян, що виникає при 
здійсненні функцій прокурорського нагляду 
за додержанням і правильним застосуванням 
законів [5, с. 14].

Виходячи з загального визначення про-
курорського нагляду, можливо сформувати 
відповідне визначення у сфері застосування 
технічних засобів: прокурорський нагляд 
за застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні – регламентована за-
конодавчими і відомчими актами діяльність 
прокурора, направлена на виявлення та усу-
нення порушень законності, захист конститу-
ційних прав і інтересів громадян у ході засто-
сування технічних засобів, що виникає при 
здійсненні функцій прокурорського нагляду 
за додержанням і правильним застосуванням 
законів у кримінальному провадженні.

Досліджуючи питання судового конт- 
ролю за застосуванням технічних засобів у 
кримінальному провадженні, слід зазначи-
ти, що судова влада виокремлюється такою 
формою діяльності як правосуддя, що перед-
бачає розгляд і розв’язання на основі чинно-
го законодавства економічних, політичних, 
управлінських та інших спорів, сторонами у 
яких можуть бути громадяни, їх об’єднання, 
юридичні особи, державні органи і органи 
місцевого самоврядування. 

При цьому найголовнішою суспільною 
роллю судової влади в демократичному сус-

пільстві є забезпечення панування права в 
ході розв’язання різноманітних юридичних 
конфліктів.

Здійснення судової влади покладено на 
відповідну систему судів. Кожен з них, неза-
лежно від свого місця в судовій системі, від 
низового до верховного, вирішує конкрет-
ні справи самостійно, керуючись тільки за-
коном і правосвідомістю, тобто є самостій-
ним носієм судової влади. Цим судова влада 
принципово відрізняється від виконавчої, в 
системі, якої вищі органи керують нижчими 
і можуть давати вказівки щодо розв’язання 
питань, які входять до їх компетенції. Судо-
ва система не передбачає подібних відносин 
між її складовими елементами.

На думку сучасних учених, судовий контр-
оль здійснюється у трьох формах [5, с. 10].

1. Попередній, що полягає у розгляді і 
вирішенні подань про проведення процесу-
альних і оперативних дій, пов’язаних з обме-
женням конституційних прав громадян.

2. Подальший у межах стадії досудового 
розслідування, коли судом розглядаються 
скарги на незаконні і необґрунтовані дії і рі-
шення органу, що проводить досудове роз-
слідування, слідчого і прокурора.

3. Подальший у судових стадіях процесу 
– це виявлення порушень, допущених при 
розслідуванні, у ході судового розгляду і на 
наступних стадіях процесу.

Як нами було встановлено у попередніх 
розділах даного дослідження, гарантії прав 
і свобод особи від необґрунтованого засто-
сування технічних засобів у кримінально-
му провадженні включають у себе: гарантії 
права на життя; гарантії захисту честі і гід-
ності; гарантії свободи та особистої недо-
торканості; гарантії недоторканості житла; 
гарантії таємниці листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції; гарантії недоторканості особистого і сі-
мейного життя.

У свою чергу, основні положення, які сто-
суються питань судового контролю за засто-
суванням технічних засобів у кримінальному 
провадженні (у тому числі – обов’язків судді 
щодо захисту прав людини, крім права на 
свободу та особисту недоторканість), містять-
ся також у інших статтях КПК України.



111

Семенененко Д. - Прокурорський нагляд, судовий і відомчий контроль...

Зокрема, судовий контроль передбаче-
ний у ході розгляду і вирішення клопотань 
про проведення слідчих (розшукових) дій, 
пов’язаних з обмеженням конституційних 
прав громадян (статті 233 «Проникнення до 
житла чи іншого володіння особи»; 234 «Об-
шук» та інші), а також – негласних слідчих 
(розшукових) дій (глава 21 КПК України).

Враховуючи викладене, існує необхід-
ність приведення назви статті 206 КПК Укра-
їни до її фактичного змісту. З цією метою 
нами пропонується викласти назву вказаної 
статті у наступній редакції: «Стаття 206. За-
гальні обов’язки судді щодо захисту прав лю-
дини на свободу та особисту недоторканість».

Судовий контроль у кримінальному про-
вадженні, на думку сучасних науковців, є 
діяльністю суду, направленою на перевір-
ку законності і обґрунтованості дій і рішень 
посадових осіб, які здійснюють кримінальне 
провадження та повноти і всебічності роз-
слідування справи, на підставі ініціативи 
суб’єктів кримінального процесу та осіб, ін-
тересів яких торкається кримінальне прова-
дження [5, с. 14].

Виходячи із визначення судового конт- 
ролю у кримінальному провадженні, можли-
во сформувати відповідне визначення у сфе-
рі застосування технічних засобів: судовий 
контроль за застосуванням технічних засобів 
у кримінальному провадженні – діяльність 
суду направлена на перевірку законності і 
обґрунтованості дій і рішень посадових осіб, 
які застосовують технічні засоби у кримі-
нальному провадженні на підставі ініціативи 
суб’єктів кримінального процесу та осіб, ін-
тересів яких торкається кримінальне прова-
дження.

До питання відомчого контролю за засто-
суванням технічних засобів у кримінальному 
провадженні слід зауважити, що науковий 
аналіз законодавчої бази, а також структур-
ний аналіз організації окремих державних 
органів, що задіяні у цих процесах, уможли-
вив дійти висновку про те, що контроль як 
одна з форм керуючого впливу керівників 
різних ланок і рівнів є однією з основних пре-
рогатив керівників будь-якої управлінської 
ланки відповідних підрозділів і здійснюєть-
ся або безпосередньо самим керівником того 
чи іншого підрозділу, або через конкретних 

підлеглих, призначених для виконання цих 
обов’язків, із наступною доповіддю керівни-
кові.

Контроль за діяльністю підрозділів ви-
пливає із закріпленої законодавством за-
гальної функції управління й оперативного 
керівництва з боку керівників, що очолюють 
органи, до складу яких входять зазначені 
підрозділи.

Таким чином, відомчий контроль за за-
стосуванням технічних засобів у криміналь-
ному провадженні, у першу чергу, здійсню-
ється керівниками тих державних органів, 
що задіяні у відповідних процесах. Визна-
чаючи нормативно-правовий статус цих 
органів, законодавець виділяє зазначену 
категорію посадових осіб, наділяючи їх по-
вноваженнями по управлінню відповідними 
структурами. У свою чергу, така організація 
відомчого контролю дозволяє розробляти 
окремі відомчі документи, що містять мето-
дичні особливості організації та проведення 
заходів із застосуванням технічних засобів.

Безпосередніми суб’єктами відомчого 
контролю за застосуванням технічних засо-
бів у кримінальному провадженні є також 
керівники відповідних підрозділів різного 
рівня, обсяг повноважень для яких визнача-
ється відповідними відомчими нормативни-
ми актами.

Проведене нами дослідження положень 
чинного КПК України свідчить, що на цей 
час існує ряд положень вказаного документу 
із досліджуваного питання, які потребують 
наукового доопрацювання.

Таким чином, стаття 41 КПК України 
не містить положень щодо здійснення відо-
мчого контролю за проведенням слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових) дій у кримінальному провадженні 
співробітниками оперативних підрозділів.

Разом з тим, дослідження основних по-
ложень чинного КПК України, пов’язаних 
із застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні, свідчать про необ-
хідність включення до КПК України відпо-
відних положень.

Зокрема, більшість негласних слідчих 
(розшукових) дій, пов’язаних із втручанням 
у приватне спілкування із застосуванням тех-
нічних заходів, безпосередньо проводиться 
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саме співробітниками оперативних підрозді-
лів [6, с. 59; 7, с. 568], яким надане таке пра-
во у відповідності до статті 5 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» [8].

Ми вважаємо, що відповідні положення 
щодо відомчого контролю слід закріпити у 
чинному КПК України та розширити їх дію 
по відношенню до гласних слідчих (розшуко-
вих) дій.

З урахуванням викладеного, існує необ-
хідність доповнення статті 41 КПК України 
частиною 4 наступного змісту: «4. Контроль 
за проведенням слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій опера-
тивними підрозділами здійснюється Мініс-
терством внутрішніх справ України, Служ-
бою безпеки України, центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну податкову і митну 
політику, центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі виконання кримінальних покарань, спеці-
ально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у справах охорони держав-
ного кордону».

Сучасними науковцями процесуальний 
відомчий контроль визначено у якості діяль-
ності начальника слідчого підрозділу та на-
чальника органу, що проводить досудове роз-
слідування, на підставі кримінального про-
цесуального законодавства, нормативних та 
відомчих актів, яка направлена на розкриття 
кримінальних правопорушень, підвищення 
якості та скорочення строків провадження до-
судового розслідування, вжиття заходів щодо 
забезпечення відшкодування спричинених 
потерпілим збитків, забезпечення законності 
в діях підлеглих осіб [5, с. 10].

Висновки
Виходячи з визначення процесуального 

відомчого контролю, можливо сформувати 
відповідне визначення у сфері застосуван-
ня технічних засобів: відомчий контроль за 
застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні – це діяльність ке-
рівників відповідних підрозділів на підставі 
кримінального процесуального законодав-
ства, нормативних та відомчих актів, яка на-
правлена на забезпечення законності у ході 

застосування технічних засобів підлеглими 
особами.

Порівняльний аналіз прокурорського на-
гляду та суміжних напрямів діяльності упо-
вноважених органів, таких як судовий та ві-
домчий контроль у розрізі застосування тех-
нічних засобів у кримінальному провадженні 
свідчить про те, що, незважаючи на певні 
спільні ознаки (у першу чергу, йдеться про 
спільність завдань, що полягають у захисті 
прав людини у ході застосування технічних 
засобів), прокурорський нагляд і судовий 
контроль за законністю застосування техніч-
них засобів у кримінальному провадженні 
мають суттєві відмінності. Зокрема, для сис-
теми прокуратури характерною є наявність 
чітких субординаційних відносин між її скла-
довими, у тому числі – у питаннях реалізації 
функцій прокурорського нагляду за закон-
ністю застосування технічних засобів у кри-
мінальному провадженні.

Так само прокурорський нагляд і відо-
мчий контроль за законністю застосування 
технічних засобів у кримінальному прова-
дженні мають ряд суттєвих відмінностей. 
Зокрема, для суб’єктів здійснення проку-
рорського нагляду та відомчого контролю 
характерними є відмінності у визначених за-
вданнях. Відомчий контроль є внутрішнім, 
у той час як прокурорський нагляд завжди 
зовнішній. Для прокурорського нагляду за-
безпечення ефективності застосування тех-
нічних засобів у кримінальному провадженні 
не є метою, а виступає як побічний напрям 
діяльності.
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Semenenenko Denis
PROSECUTOR’S SUPERVISION, 

JUDICIAL AND DEPARTMENTAL 
CONTROL OF THE USE OF TECHNICAL 

MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The role and place of prosecutorial super-

vision, judicial and departmental control in the 
legal mechanism for ensuring the protection of 
individual rights and freedoms in the field of 
using technical means in criminal proceedings 
have been established. The definitions of pros-
ecutor’s supervision over the use of technical 
means in criminal proceedings, judicial control 
over the use of technical means in criminal pro-
ceedings and departmental control over the use 
of technical means in criminal proceedings have 
been formulated. The main differences between 
the designated activities are identified.

Formulation of proposals to improve the 
current regulatory framework should be imple-
mented on the basis of a detailed analysis of the 
current legislation on the use of technical means 
in criminal proceedings by identifying the main 
problem points associated with the imperfec-
tion of the provisions of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine and other laws and regulations.

Key words: technical equipment, procedural 
guarantees, prosecutor’s supervision, judicial 
and departmental control, investigative (search) 
actions, covert investigative (search) actions, 
criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
Встановлені роль та місце прокурорського 

нагляду, судового та відомчого контролю у пра-
вовому механізмі забезпечення охорони прав і 
свобод особи у сфері застосування технічних 
засобів у кримінальному проваджені. Сфор-
мульовані визначення прокурорського нагляду 
за застосуванням технічних засобів у кримі-
нальному провадженні, судового контролю за 
застосуванням технічних засобів у криміналь-
ному провадженні та відомчого контролю за 
застосуванням технічних засобів у криміналь-
ному провадженні. Визначені основні відмін-
ності між означеними видами діяльності.

Формування пропозицій щодо удосконален-
ня чинної нормативно-правової бази має ре-
алізовуватися на підставі детального аналізу 
чинних норм законодавства з питань засто-
сування технічних засобів у кримінальному 
провадженні шляхом визначення основних 
проблемних моментів, пов’язаних із недоско-
налістю положень як КПК України, так і ін-
ших законів та підзаконних актів.

Ключові слова: технічні засоби, процесу-
альні гарантії, прокурорський нагляд, судовий 
та відомчий контроль, слідчі (розшукові) дії, 
негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне 
провадження.


