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І ЯК ПЕРЕДУМОВИ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
І НА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОІ Р03ШУК0ВИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО
| ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ
У статті розглядаються проблемні питання, пов'язані з використан
ням судом матеріалів оперативно-розшукової діяльності при наданні
дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово
обмежують права людини, а також аналіз відповідності практичної
діяльності за зазначеним напрямом вимогам законодавства.
Ключові слова: опериmивно-розпіркова інформація, судова влада, судовий
контроль, відомчий контроль, прокурорський нагляд, оперативно-технічніш
захід, опера тивно-розшу ковші захід, оперативно-розіиукова справа, конспірація.
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с ис
пользованием судом материалов оперативно-розыскной деятельности
при даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприя
тий, котортые временно ограничивают права человека, а так же анализ
соответствия практической деятельности по указанному направлению
требованиям законодательства.
Ключевые слова: оперативно-розыскная информация, судебная власть,
судебный контроль, ведомственный контроль, прокурорский надзор, оператив
но-техническое мероприятие, оперативно-розыскное мероприятие, оператив
но-розыскное дело, конспирация.
Tlie article deals with the problematic issues associated with the use of
materials by the court operational and investigative activities in giving
permission to conduct search operations, which temporarily restrict human
rights, as well as analysis of the consistency of practice, at the direction of the
legislative requirements.
Key words: opera lively-seareh information, the judiciary, judicial review, the
departmental control, public prosecutor's supervision, operational and technical
measures, operational-search measures, operational and investigative work, a conspiracy.
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Завданнями кримінального судочинства е охорона прав та за
конних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому
участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних
та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб
кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і
жоден невинний не був покараний (ст. 2 КПК України). Органи
судової влади займають особливе місце у системі кримінального су
дочинства, покликані здійснювати не тільки функцію правосуддя, а і
приймати рішення на різних стадіях кримінального процесу, б т . ч .
вирішувати питання про надання дозволів на обмеження прав та
свобод при здійсненні оперативно-розшукових заходів та слідчих дій,
що тимчасово обмежують права людини. Міжнародним правом та
законодавством України саме суд визнаний тією інстанцією, що по
кликана вирішувати питання про обмеження особистих прав люди
ни, попереджувати таким чином безконтрольне застосування сил та
засобів оперативно-розшукової діяльності, що може завдати істотної
шкоди охоронюваним Законом інтересам.
Звісно, при виконанні своїх функцій суд повинен спиратися на
матеріали кримінальних справ, що надаються різними учасниками
кримінального процесу, інші матеріали, використання яких передбаче
но діючим законодавством. Особливе місце при реалізації функцій
суду відводиться матеріалам, які отримані при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, що сама-по-собі спрямована на забезпечен
ня інтересів кримінального судочинства. Власне, інформація, що отри
мана при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, є у більшості
випадків підставою для прийняття рішення суддею про надання доз
волу на проведення оперативно-технічних заходів. Від повноти та
об'єктивності цієї інформації залежить ступінь обгрунтованості
державної кримінально-правової політики.
Питання додержанням законів під час проведення оперативнорозшукової діяльності були предметом досліджень Ю.М. Грошевого,
О.Ф. Долженкова, В.С. Зеленецького, П.М. Каркача, І.Н. Козьякова,
М.Й. Курочки, І.Є. Марочкіна, Ю.Ю. Орлова, Б.Г. Розовського,
В.Е. Тарасенка та інших учених у галузі кримінального процесу та
оперативно-розшукової діяльності. Проблематика можливих зловжи
вань в сфері ОРД цікавить, в першу чергу, стосовно стосується пи
тань взяття дозволів на проведення та додержання законності при
проведенні оперативно-технічних заходів, у цьому ключі, безсумнівний
інтерес становлять особливості надання та межі оперативно-розшу275
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Проаналізуємо основні нормативні акти, що регламентують
обгрунтування отримання дозволу на проведення оперативнотехнічних заходів. В нормах ст.ст. 30-32 Конституції України, що га
рантують особисті права людини, передбачена формальна підстава
обмеження цих прав у відповідних випадках - рішення суду [1, ст. 3032]. Також звертається увага на "вмотивованість" рішення суду, що
передбачає наявність певної міри інформації про протиправну
діяльність окремих осіб та груп, надану компетентними підрозділами.
Ч. 2 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяль
ність" визначає, що проведення оперативно-технічних заходів здійс
нюється за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника
відповідного оперативного підрозділу або його заступника [3, ст. 8].
Зазначається, що "застосування цих заходів проводиться виключно з
метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування
кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію
неможливо" [3, ч. 2 ст. 8]. Тобто, також передбачається наявність у
поданні інформації, попередньо отриманої оперативним підрозділом, на
яку повинен звертати увагу суд при прийнятті рішення.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26 вересня
2007 року безпосередньо визначає порядок отримання дозволу суду
на здійснення заходів, що тимчасово обмежують права людини. В цьому
порядку зазначено, що для отримання дозволу керівник оперативного
підрозділу вносить на розгляд суду подання про отримання дозволу [4,
п. 3]. Подання вноситься на розгляд голови апеляційного суду
області, мм. Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної
Республіки Крим або уповноваженого ним заступника за місцем про
вадження справи. У поданні зазначається обгрунтування необхідності
здійснення заходу та інші відомості, що можуть мати значення для
суду [4, п. 4].
Проте відзначимо, що у зазначеній Постанові відсутнє пряме по
силання на можливість ознайомлення судді з матеріалами оперативно-розшукової справи, по якій планується здійснити оперативнотехнічні заходи.
Така можливість викладена лише у Постанові Пленуму Верхов
ного Суду України № 2 від 28 березня 2008 року, яка визначає окремі
питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів
на тимчасове обмеження окремих конституційних прав. Зокрема, п. 8
Постанови визначає:
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"При розгляді подання про тимчасове обмеження конституцій
них прав і свобод людини і громадянина суддя перевіряє, чи відо
бражено в ньому всі необхідні дані для їх розгляду, чи підписане б о 
н о повноваженою службовою особою і чи погоджене бо н о у визначе
них законом випадках з прокурором, вивчає матеріали оперативнорозшукової, контррозвідувальної або кримінальної справи, за необ
хідності вислуховує суб'єкта внесення подання і виносить умотиво
вану постанову про задоволення подання або відмову в такому задо
воленні.
Обсяги надання матеріалів справи визначаються суддею. Неви
конання законних вимог судді може бути підставою для відмови в
задоволенні подання" [5, п. 8].
Маємо висловити свої міркування з приводу меж ознайомлення
суддів з матеріалами оперативно-розшукових справ. Надаючи дозвіл
на проведення оперативно-технічних заходів, суддя повинен одержа
ти достатню інформацію про певні обставини, котрі б свідчили про
можливість проведення даних заходів. При цьому мають бути
відсутніми інші можливості документування протиправної діяльності та
одержання інформації в інший спосіб відповідно до вимог ч. 2 ст. 8
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".
Потрібно, щоб суддя при прийнятті рішення про надання доз
волу обгрунтував це рішення на тому об'ємі інформації, що наданий
оперативним підрозділом. Саме ця інформація розкриває характер
та сутність певних подій і явищ, фактів протиправної поведінки ок
ремих осіб та груп, дає уявлення про протиправний характер їх
діяльності. Така інформація мас дозволити сформувати у судді
переконаність у необхідності проведення запланованих оперативним
підрозділом заходів.
Діюче законодавство не містить вимог щодо достатності інформації,
яка приймається д о уваги суддею при наданні дозволу на проведен
ня оперативно-технічних заходів. Виходячи зі змісту наявних норма
тивних положень, суд має оцінювати достатність таких даних на
власне внутрішнє переконання. Отже, суддя повинен мати можливість
ознайомитися з усією наявною інформацією, що з високим ступенем
імовірності свідчить про вчинення фігурантом по оперативно-розшуковій справі заборонених законом дій, підтверджує їх протиправ
ний характер, дає підстави очікувати їх вчинення в майбутньому.
Таким чином, цілком логічним вбачається вивчення суддею
практично у кожному випадку надання дозволу на здійснення ОТЗ
матеріалів відповідної оперативно-розшукової справи, про що мас
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йти мова у відповідних нормативно-правових актах. Так, на нашу
думку, положення Порядку отримання дозволу суду на здійснення
заходів, що тимчасово обмежують права людини, мають бути приведені
у відповідність до конструктивних положень Постанови Пленуму
Верховного Суду України № 2 від 28 березня 2008 року.
Зокрема, п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України № 1169 від
26 вересня 2007 року має бути доповнений наступним чином;
"При розгляді подання суддя особисто вивчає матеріали оперативно-розшукової справи, вислуховує суб'єкта внесення подання і
виносить умотивовану постанову про задоволення подання або від
мову в такому задоволенні.
Обсяг вивчення матеріалів оиеративно-розшукової справи визнача
ються суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для
відмови в задоволенн і подання".
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І ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
Л.е, Паланичко 1 У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

У статті розглядаються особливості вчинення злочинів у великих мі
стах.
Ключові слова: оперативна обстановка, злочинність, вешке місто, корис.шво-насильницькі злочини, незаконний обіг наркотиків.
В статье рассматриваются особенности совершения преступлений в
больших городах.
Ключевые слова: оперативная обстановка, преступность, большой город,
корыстно-насильственные преступления, незаконный оборот наркотиков.
The peculiarities of commiting crimes in big cities are considered in the
article.
Key words; opérative situation, cnminalitif, City, accumulatively-vloient
crimes, illégal turn of drugs.
Будь-який злочин, який вчиняється у великому місті нашої дер
жави, е подією, що характеризується сукупністю тільки йому прита
манних властивостей і відмінних ознак. Разом з тим ці злочини мають
і спільні риси, які дають змогу узагальнити їх характеристику і виді
лити певну специфіку розкриття деяких видів злочинів, що вчиня
ються у великих містах. Оперативно-розшукова характеристика зло
чинів, що вчиняються в умовах великого міста, містить відомості про
своєрідні ознаки (елементи): обстановку, в якій готуються і вчиня
ються злочини; предмет злочинного посягання; способи вчинення
таких злочинів; типові сліди; особу, яка вчинила злочин (типи і хара
ктер злодійських груп, мотиви поведінки тощо); особу потерпілого
БІД злочину.
Так, категорію оперативної обстановки, зокрема і у великих міс
тах нашої держави, формують три основні елементи;
- географічні та соціально-економічні особливості території об
слуговування;
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