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НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ 
У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

З дня набрання законної сили Кримінальнім процесуальним кодексом 
України у досудовому провадженні, щодо тяжких та особливо тяжких 
злочинів, почали використовуватися такі засоби отримання доказів, як 
негласні слідчі (розшукові) дії. З одного боку використання нових засобів 
доказування дозволило проводити ефективне розслідування перелічених 

злочинів, але, з іншого боку, проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій призвело до утруднення захисту у цих провадженнях. 

Відношення до негласних слідчих (розшукових) дій до сьогодення 
викликає неоднозначну їх оцінку з точки зору вдаЛості їх законодавчо

го закріплення, практики провадження та використання даних, що були 
отримані в ході таких дій, як кримінальних процесуальних доказів. 

По-перше, відзначимо, що архетиктоника глав 20 та 21 КПК доволі 
невдала. Справа у тому, що глава 20 має назву «Слідчі (розшукові) дії», 
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тоді як глава 21 називається «Негласні слідчі (розшукові) дії». З точкlІ 
зору теорії класифікації такий поділ слідчих (розшукових) дій є недо

nустимим. Слід зазначити, що поняття «слідчі (розшукові) дії» є понят

тям родовим, яке, у свою чергу, включає в себе окремі види. Тому більw: 

логічно було б назвати главу, що регулює проведення усіх слідчих дій, 

у тому числі й негласних, «Слідчі (розшукові) дії». Далі, ця глава повин

на поділятися на наступні параграфи: 1. Загальні вимоги до проведен
ня слідчих (розшукових) дій; 2. Загальні вимоги до проведення гласни)( 
слідчих (розшукових) дій; 3. Гласні слідчі (розшукові) дії; 4. Загальні ви
моги до негласних слідчих (розшукових) дій; 4 Негласні слідчі (розшу
кові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування; 5 Інші негласні 
слідчі (розшукові) дії. Таким чином буде зрозуміло, що родове понятт}І 

«Слідчі (розшукові) дії» включає два види слідчих дій: гласні та негласні. 

Щодо першого виду слідчих дій то їхня гласність відрізняється від 

гласності судової (ст. 27 КПК) . Сенс такої гласності у тому, що кримі

нальне провадження у судах усіх інстанцій здійснюється відкрито . Це та!< 

звана (використовуючи термінологію юридичної науки другої половинlІ 

l9 - початку 20 сторіччя) зовнішня гласність. Гласність слідчих (роз
шукових) дій полягає у тому, що учасникам слідчої дії повідомляється, 

у якій саме слідчий дії вони приймають участь, також їм роз'яснюютьс}І 

nроцесуальні права та обов' язки. Учасники гласної слідчої дії мають бут~ 

присутні від початку і до кінця їі проведення. По закінчені гласної слідчо і 

дії вони ознайомлюються з протоколом цієї слідчої дії, та мають право 

робити зауваження щодо змісту протоколу. На відміну від гласних слід

чих дій, негласні слідчі дії проводяться конспіративно. Конспіративність 

nолягає у тому, що особи, які опинилися у сфері негласної слідчої дії, мо

жуть не знати, що вони є їі учасниками. Більш того, негласна слідча (роз

шукова) дія, може бути проведена відкрито, але негласно, коли особи, що 

nроводять таку слідчу дію, навмисно створюють умови, щоб особа, як~ 

11рисутня при негласній слідчий дії не зрозуміла, що у даний момент про

водиться негласна слідча дія. 

Порівняль~ий аналіз ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшу
кову діяльність» та глави 21 КПК дозволяє прийти до висновку, що, по 
суті, ціла низка оперативно-розшукових дій практично не відрізняється: 

о ід негласних слідчих (розшукових) дій. Більш того, деякі оперативно

розшукові дії повинні приводитися за правилами проведення негласни)( 

слідчих дій, передбачених главою 21 КПК. На наш погляд, ситуація, 
що склалася, не є нормальною. Данні, які отримуються у спосіб, час, т~ 
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суб'єктами, які невідомі стороні захисту, утруднюють діяльність щодо 

захисту у кримінальному провадженні, виключаючи можливість спрос

тування інформації, що була отримана у результаті негласних слідчих 

(розшукових) дій, або постановлення їі під обrрунтований сумнів. Тільки 

надання стороні захисту та суду всіх документів, щодо провадження не

гласної слідчої (розшукової) дії, дозволяє стороні захисту та суду оцінити 

законність провадження негласної слідчої (розшукової) дії та сформувати 

своє відношення до допустимості їі протоколу як кримінального проце

суального доказу. 

Про важливість наведеної проблеми свідчить ухвала Апеляційного 

суду Київської області від 25 березня 2015 року (справа N2 366/899/14-к 

кп/780/330/15 41) Суд констатував:« ... як вбачається з матеріалів прова

дження, стороною обвинувачення не були надані суду будь-які дані, які 

б свідчили про те, що негласна слідча дія , а саме контроль за вчиненням 

злочину у формі оперативної закупки, здійснювалася на підставі поста

нови прокурора. 

Ненадання постанови прокурора про здійснення негласної слідчої 

дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки по

збавило суд першої інстанції можливості перевірити правомірність дій 

працівників оперативного підрозділу» . И далі: «Посилання прокурора на 

секретність зазначеного документа є безпідставними . 

Відповідно доп. п. 5.1, 5.2, 5.9, 5.10. Інструкції про організацію про
ведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх резуль

татів у кримінальному провадженні, затвердженої наказом Генеральної 

прокуратури України N2 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11 .2012 по
станова прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (роз

шукової) дії та додатки до нього, протокол про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, які містять відомості про факт та методи про

ведення негласної слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають 

змогу ідентифікувати особу, місце або річ щодо якої проводиться або 

планується проведення такої дії, розголошення яких створює загрозу на

ціональним інтересам та безпеці, підлягають засекречуванню. 

Засекречування таких матеріальних носіїв інформації здійснюється 

слідчим, прокурором, співробітником уповноваженого оперативного під

розділу, слідчим суддею шляхом надання на підставі Зводу відомостей, 

що становлять державну таємницю (Розгорнутих переліків відомостей, 
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що становлять державну таємницю), відповідному документу грифа се

кретності. 

Після завершення проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

грифи секретності МНІ щодо їх проведення підлягають розсекреченню 

на підставі рішення прокурора, який здійснює повноваження прокуро

ра в конкретному кримінальному провадженні у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, з урахуванням обставин кри

мінального провадження та необхідності використання матеріалів не

гласних слідчих (розшукових) дій як доказів після проведення таких дій, 

у випадку, якщо витік зазначених відомостей не завдасть шкоди націо

нальній безпеці України. 

Таке рішення оформлюється постановою прокурора, який здійснює 

повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні 

у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що по

годжується керівником прокуратури . 

Постанова прокурора про проведення негласної слідчої дії - конт

ролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, як зазначила 

сторона обвинувачення, не містила будь-яких відомостей, що могли б за

одати шкоди національній безпеці України». 

Таким чином, якщо розсекречування документів, пов' язаних із про

вадженням негласної слідчої дії не може завдати шкоди національній без

неці України, то вони повинні бути розсекречені, що надасть можливість 

суду та стороні захисту оцінити законність проведення даної негласної 

<;J І ідчої дії та зробити висновок про використання протоколу негласної 

'J І ідчої (розшукової) дії як доказу у кримінальному провадженні. 

Цимбаленко Кирил о Володимирович 

курсант З курсу Інституту підготовки 

юридичних кадрів для СБУ Національ

ного університету «Юридична акаде

мія України імені Ярослава Мудрого» 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ОКРЕМИХ НОРМ КПК В УМОВАХ 
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», антите

рористична операція (далі- АТО) представляє собою комплекс скоорди

ІІОІІt\І І ИХ спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання 
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