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АНОТАЦІЯ 

Токар Н.В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Міністерство 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2017; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України,  Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному правовому дослідженню 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. У дисертації обґрунтовано 

адміністративно-правову природу відносин, пов’язаних із забезпеченням 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, та 

розроблено рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення їх нормативно-

правового забезпечення. У дисертації з’ясовано історичний аспект становлення, 

поняття і зміст права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, 

уточнено  його правову природу, а також визначено стан регламентації та 

перспективи удосконалення механізму його адміністративно-правового 

забезпечення. 

Дисертація є першим комплексним правовим дослідженням, у якому 

права окреслено теоретичні та практичні проблеми адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, сформульовано шляхи їх вирішення. За результатами 

дослідження обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні 

положення й висновки. 

Сформульовано основні етапи становлення і розвитку права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов з їх поділом на відповідні історичні 

періоди, а саме: 1) початковий етап становлення права на таємницю 

кореспонденції (близько ІІІ ст. до н. е. – перша чверть ХІХ ст.), який 
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запропоновано поділяти на: період виникнення інституту таємниці 

кореспонденції (приблизно ІІІ ст. до н. е. – ХVІ ст.) і період паралельного 

поширення інституту таємниці кореспонденції та негативного явища 

перлюстрації (ХVІІ ст. – ХІХ ст.); 2) етап стрімкого розвитку інституту 

таємниці кореспонденції та зародження у правових системах різних країн світу 

права громадянина на таємницю кореспонденції (листування) (друга чверть 

ХІХ ст. – початок ХХ ст.); 3) етап остаточного утвердження права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов (1918 р. – 1991 р.); 4) сучасний етап, або 

етап удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов (1991 р. – сьогоднішній день). 

Сформульовано критерій офіційності, який дозволяє встановити 

юридичні межі інституту таємниці кореспонденції і телефонних розмов (тобто, 

на які відносини він поширює свій вплив) та полягає у рівні доступності 

відомостей, інформації для ознайомлення з ними третіми особами. Він 

визначається за ступенем відповідності кореспонденції і телефонних розмов 

низці умов: 1) фізичних; 2) юридичних. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових процедур 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

за низкою критеріїв: 1) підконтрольного суб’єкта, або щодо кого вони 

здійснюються: носіїв права; постачальників послуг зв’язку; суб’єктів публічно-

владних повноважень; 2) нормативного закріплення та призначення: загальні й 

спеціальні; 3) нормативно закріпленої мети: ті, що прямо передбачені законом 

для забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; ті, що не зв’язані метою забезпечення даного права, але застосовуються 

у тому числі для її досягнення; 4) ступеню урегульованості на нормативному 

рівні: порядок здійснення яких закріплено у нормативно-правових актах; 

порядок реалізації яких не урегульовано на нормативному рівні, а їх 

регламентація обмежується лише згадкою про них; 5) різновидів правового 

регулювання: нормативного та індивідуального. 

Удосконалено підхід до розмежування предметів правового регулювання 
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адміністративного і кримінально-процесуального права у сфері оперативно-

розшукової діяльності, встановивши, що: кримінально-процесуальне право 

регулює діяльність прокурора (при виконанні процесуальної функції) і слідчого 

(у разі проведення негласних слідчих дій ним самостійно, здійснення інших 

кримінально-процесуальних дій); адміністративне право регулює, поміж іншим, 

оперативно-розшукову діяльність оперативних працівників правоохоронних 

органів, у тому числі проведення негласних слідчих дій. 

Обґрунтовано адміністративно-правову природу судового контролю за 

допомогою: встановлення самостійного характеру контрольної функції органів 

судової влади; доведення відсутності ознак спору і змагальності сторін у 

відносинах судового контролю та несумісності понять «процесуальна форма 

судочинства» і «судовий контроль»; пояснення позапроцесуального характеру 

судового контролю; розмежування відомчого і судового контролю; вивчення 

визначальних рис судового контролю. 

Сформульовано поняття судового контролю, як публічно-управлінської 

діяльності органів судової влади (суду), спрямованої на забезпечення 

дотримання прав і свобод громадян у контексті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій працівниками правоохоронних органів, шляхом перевірки 

законності та обґрунтованості втручання останніх у приватне спілкування 

громадян. 

У дисертації також дістали подальшого розвитку: обґрунтування 

концепції розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, 

як самостійного права; обґрунтування адміністративно-правової природи 

оперативно-розшукової діяльності; рекомендації з удосконалення нормативно-

правової бази України, у тому числі у сфері регламентації процедур контролю 

за ринком послуг поштового зв’язку, контролю за оперативно-розшуковою 

діяльністю та судового контролю. 

Одержані результати дисертаційного дослідження становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути використані у науково-

дослідній сфері для подальших досліджень права громадян на таємницю 



5 

 

кореспонденції і телефонних розмов та його адміністративно-правового 

забезпечення; правотворчості для удосконалення чинних і розробки нових 

нормативно-правових актів з питань забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов; правозастосуванні для 

оптимізації механізму публічного управління у сферах поштового зв’язку, 

телекомунікацій, оперативно-розшукової діяльності та ін.; навчальному процесі 

для підготовки лекцій, навчальних посібників та підручників з дисциплін 

«Конституційне право», «Адміністративне право», «Особливе адміністративне 

право», «Інформаційне право», «Телекомунікаційне право» та ін. 

Ключові слова: таємниця кореспонденції і телефонних розмов, право на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, конституційне право громадян, 

адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового 

забезпечення, вдосконалення адміністративно-правового забезпечення, 

адміністративно-правові процедури, судовий контроль. 

 

 

SUMMARY 

Tokar N.V. Administrative and Legal Provision of the Implementation of 

the Citizens’ Right to the Secrecy of Correspondence and Telephone 

Conversations. – Qualifying scientific work as the manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative 

law and procedure; financial law; informationional law– Zaporizhzhia National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2017; Taras 

Shevchenko National University of  Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is focused on the comprehensive legal study of administrative 

and legal provision of the implementation of the citizens’ right to the secrecy of 

correspondence and telephone conversations. The author of the dissertation has 

substantiated administrative and legal nature of relations related to ensuring the right 

to the secrecy of correspondence and telephone conversations, and has developed 
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recommendations and propositions for improving their regulatory provisions. The 

author of the dissertation has clarified the historical aspect of the formation, the 

concept and content of the right to the secrecy of correspondence and telephone 

conversations, as well as has determined the state of regulation and the perspectives 

of improving the mechanism of its administrative and legal provision. 

The dissertation is the first comprehensive legal research, which outlines 

theoretical and practical problems of administrative and legal provision of citizens’ 

right to the secrecy of correspondence and telephone conversations, formulated the 

ways of their solution. The author by the results of the research has substantiated new 

conceptual theoretical and applied provisions and conclusions. 

The author has formulated the basic stages of the formation and development 

of the right to the secrecy of correspondence and telephone conversations with their 

division for the relevant historical periods, namely: 1) the initial stage of the 

formation of the right to the secrecy of correspondence (approximately the III century 

B.C. – the first quarter of the XIX century), which is offered to be divided into: the 

origin period of the institution of the secrecy of correspondence (approximately the 

III century B.C. – the ХVІ century) and the period of parallel distribution of the 

institution of the secrecy of correspondence and the negative phenomenon of perusal 

(the XVII century – the XIX century); 2) the stage of the rapid development of the 

institution of the secrecy of correspondence and the birth of the right of a citizen to 

the secrecy of correspondence within the legal systems of different countries (the 

second quarter of the XIX century – the early XX century); 3) the stage of the final 

approval of the right to the secrecy of correspondence and telephone conversations 

(1918 – 1991); 4) the modern stage or the stage of improvement of the regulatory 

provision for the implementation of the right to the secrecy of correspondence and 

telephone conversations (1991 – our times).  

The author has formulated the officiality criterion, which allows establishing 

the legal limits of the institution of secrecy of correspondence and telephone 

conversations (i.e., those relations it distributes the impact) and consists in the level 

of accessibility of data and information to familiarize third parties with it. It is 
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determined by the degree of correspondence and telephone conversations adequacy to 

a number of conditions: 1) physical; 2) legal. 

The classification of administrative and legal procedures for ensuring the right 

to the secrecy of correspondence and telephone conversations has been suggested 

according to a number of criteria: 1) the subject under the control or those who are 

under their implementation: holders of the right; communication services providers; 

subjects of governmental powers; 2) normative consolidation and appointment: 

general and special; 3) normatively set objective: those that are directly provided by 

the law to ensure the right to the secrecy of correspondence and telephone 

conversations; those that are not linked to the purpose of ensuring this right, but are 

also used to achieve it; 4) the measure of regulation at the normative level: the 

procedure for the implementation of which is enshrined in regulatory acts; the 

procedure for the implementation of which is not regulated at the normative level, 

and their regulation is limited to mentioning them; 5) types of legal regulation: 

normative and individual. 

The author has improved the approach of differentiating the objects of legal 

regulation of administrative, criminal and procedural law in the sphere of operative 

and search activities establishing that: criminal and procedural law regulates the 

activity of a prosecutor (in the performance of procedural function) and an 

investigator (in case of conducting independent secret investigative actions by 

himself, implementation of other criminal and procedural actions); administrative law 

regulates, among other things, operative and search activity of operative officers of 

law enforcement agencies, including the conduction of secret investigative actions. 

The administrative and legal nature of judicial control has been substantiated by: 

establishing an independent nature of the control function of the judicial authorities; 

proving of the absence of the characteristics of a dispute and adversarial principle within 

relations of the judicial control and incompatibility of the concepts of “procedural form 

of judicial proceedings” and “judicial control”; explaining the non-procedural nature of 

the judicial control; separating departmental and judicial control; studying the defining 

features of the judicial control. 
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The author has formulated the concept of the judicial control as public and 

administrative activity of the judicial power (court), aimed at ensuring the observance 

of the rights and freedoms of citizens in the context of conducting secret investigative 

(search) actions by officers of law enforcement agencies, by verifying the legality and 

validity of the interference of the latter into private communication of citizens. 

The author of the dissertation has also developed: the reasoning of the concept 

of understanding the right to the secrecy of correspondence and telephone 

conversations as an independent right; substantiation of administrative and legal 

nature of operative and search activity; recommendations on improving the 

regulatory base of Ukraine, including in the area of regulating the procedures for 

control over the market of postal services, control over operative and search activities 

and the judicial control. 

The obtained results of the dissertation research are both of scientific and 

theoretical, as well as practical interest and can be used in the research area for 

further studies about the right of citizens to the secrecy of correspondence and 

telephone conversations and its administrative and legal provision; lawmaking for the 

improvement of the current and development of new regulatory acts on the issues of 

ensuring the right of citizens to the secrecy of correspondence and telephone 

conversations; legal enforcement for the optimization of the mechanism of public 

administration in the areas of postal communication, telecommunications, operative 

and search activities, etc.; academic activities for the preparation of lectures, training 

manuals and textbooks on disciplines “Constitutional Law”, “Administrative Law”, 

“Special Administrative Law”, “Informational Law”, “Telecommunication Law”, etc. 

Key words: the secrecy of correspondence and telephone conversations, the 

right to the secrecy of correspondence and telephone conversations, constitutional 

right of citizens, administrative and legal provision, mechanism of administrative and 

legal provision, improvement of administrative and legal provision, administrative 

and legal procedures, judicial control. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З огляду на стратегічні напрями розвитку нашої 

держави, обрані та затверджені на рівні рішень органів публічної влади за 

останнє десятиліття, одним із головних пріоритетів України все ще залишається 

побудова інформаційного суспільства, «в якому кожен міг би створювати і 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині 

повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 

розвиткові та підвищуючи якість життя» [225]. Підтвердженням тому слугують, 

зокрема, Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р. № 537-V [225] та 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 р. № 386-р [235]. У 

цих умовах «інформаційно-комунікаційні технології є необхідним 

інструментом соціально-економічного прогресу» [235], а відтак невід’ємними 

умовами останнього мають бути оптимізація механізму державного 

регулювання ринків послуг зв’язку (поштового і телекомунікаційного) та 

вдосконалення нормативно-правової бази України (її відповідної складової). У 

світлі зазначеного логічно постає питання і з приводу забезпечення основних 

прав громадян, якими вони наділені у цій сфері, та покращення нормативно-

правової регламентації відносин, які у зв’язку з цим виникають.  

Зазначене робить актуальним дослідження адміністративно-правового 

забезпечення конституційного права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, адже дотримання останнього є неодмінною умовою 

якісного надання послуг зв’язку, безпечності інформаційно-комунікаційних 

технологій, підвищення довіри суспільства як до провайдерів та операторів 

телекомунікацій і поштового зв’язку, так і до держави та суб’єктів публічної 

адміністрації. До того ж, удосконалення механізму забезпечення таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов, по суті, є неодмінною складовою 
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загального процесу оптимізації публічного управління у державі, що являє 

собою завдання адміністративної реформи в Україні. 

Враховуючи це, чимало вчених звертались до питання сутності та 

гарантій права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов у своїх 

дослідженнях. Серед них варто назвати наукові праці  О. В. Афанасьєвої, 

А. В. Бурилова, Д. В. Бушкова, Ю. О. Говенка, І. Б. Григорьєва, О. В. Негодченка, 

Ю. І. Римаренка, П. С. Скопеця, Н. В. Федотової, Г. В. Шагари та інших вчених. 

Але, не зважаючи на їх вагомий внесок до правової науки, окреслена тематика 

все ще потребує досконального вивчення, оскільки: на сьогоднішній день 

відсутні комплексні наукові дослідження механізму адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, а відповідно – і дієві пропозиції та належне наукове обґрунтування 

напрямів його удосконалення; більшість наукових досліджень висвітлюють 

конституційно-правовий або кримінально-правовий аспекти гарантування й 

забезпечення даного права; у більшості наукових розробок не враховано 

сучасні українські та європейські правові реалії; наукові підходи побудовано 

навколо застарілих або помилкових концепцій розуміння сутності й правової 

природи як права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, так і 

окремих процедур його забезпечення тощо.  

Отже, маємо також наголосити на неналежному рівні нормативно-

правового забезпечення відносин, пов’язаних із адміністративно-правовим 

забезпеченням реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, виразом чого слугують численні прогалини та недоліки чинних 

нормативно-правових актів у сферах поштового зв’язку, телекомунікацій, 

оперативно-розшукової діяльності та інших галузях публічного управління. 

Таким чином, необхідність удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

та потреба у належному науковому обґрунтуванні цього процесу шляхом 

проведення комплексного наукового дослідження на підставі сучасних 

наукових концепцій і нормативно-правових актів національного та 
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європейського рівнів обумовлюють актуальність дослідження адміністративно-

правового забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог Закону 

України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007–2015 роки», Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 

386-р, Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316-р, 

пунктів 3, 4 розділу «Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод 

людини», пунктів 2, 8, 14, 15 розділу «Проблеми формування національної 

правової системи України та її адаптація до європейського права», пунктів 3, 8, 

10 розділу «Правове забезпечення державного будівництва та розвитку 

політичної системи», пунктів 1, 5, 8 розділу «Правове забезпечення 

інформаційної сфери України» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

на 2016–2020 роки, закріплених у Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в обґрунтуванні 

адміністративно-правової природи відносин, пов’язаних із забезпеченням 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, та розробці 

рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення їх нормативно-правового 

забезпечення на підставі аналізу нормативно-правових актів України та 

зарубіжних країн, нормативно-правових документів ЄС, законопроектів, 

історичних пам’яток права, вивчення й опрацювання узагальнень судової 

практики, сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових теорій, концепцій і 

підходів. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

розв’язання таких задач: 

– дослідити історичний аспект становлення права на таємницю 
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кореспонденції і телефонних розмов; 

– з’ясувати поняття та зміст права громадян на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов; 

– розкрити питання нормативно-правового забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та його правової 

природи; 

– визначити коло суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов; 

– розглянути інструменти адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов; 

– дослідити судовий контроль як окремий вид процедур адміністративно-

правового забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов; 

– розробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються з приводу 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких зумовлено 

системним підходом, що дає змогу планомірно й комплексно вивчити і 

розкрити тему дисертації та обумовлену нею проблематику. Наприклад, за 

допомогою логіко-семантичного методу оновлено і уточнено понятійно-

категоріальний апарат, визначено сутність і дефініції термінів «приватне 

життя», «судовий контроль» (підрозділи 1.2, 2.3). За допомогою історично-

правового методу було досліджено історію становлення права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов та його правового забезпечення, 
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розглянуто окремі особливості становлення й розвитку поліцейського права 

(підрозділи 1.1, 1.3). Системний метод застосовано при визначенні 

нормативних засад гарантування і забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, засад адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов та системи нормативних актів з питань дотримання й 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (підрозділ 1.3, розділ 2). Аналіз, синтез, дедукцію та 

індукцію використано у процесі характеристики адміністративно-правових 

відносин, що виникають з приводу забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, та теоретико-правових 

конструкцій у цій сфері, а також для виділення наукових концепцій та підходів 

на підставі вивчення окремих наукових поглядів і нормативних актів (розділи 1, 

2). За допомогою методу групування та структурно-логічного методу з’ясовано 

систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, проведено 

класифікацію адміністративно-правових процедур забезпечення реалізації 

права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та 

нормативно-правових актів з окреслених питань, визначено порядок здійснення 

судового контролю (підрозділ 1.3, розділ 2). Порівняльно-правовий метод було 

застосовано для вивчення концепцій розуміння та підходів до характеристики 

поняття і змісту права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, 

поняття і сутності судового контролю, а також при дослідженні положень 

національних і зарубіжних нормативно-правових документів (підрозділи 1.2, 

2.3). Системно-структурний метод дав змогу охарактеризувати окремі аспекти 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та його адміністративно-

правового забезпечення (розділи 1, 2). 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

документи, закони України, нормативно-правові акти підзаконного рівня, 

законопроекти, спрямовані на регулювання відносин у сфері публічного 
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управління, включаючи забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, а також відповідне законодавство й 

судова практика зарубіжних держав та ЄС. 

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці у 

галузі теорії та історії держави і права, конституційного права, теорії 

управління, адміністративного права, кримінального права, кримінального 

процесу, цивільного права, судоустрою, політології, конфліктології, 

філологічних наук, підготовлені, зокрема, В. В. Адріановою, Ю. В. Александровим, 

О. В. Афанасьєвою, М. Д. Бабкіною, О. М. Бандуркою, Г. І. Бережанським, 

В. І. Бобриком, М. П. Букіним, А. В. Буриловим, Д. В. Бушковим, Г. М. Василенком, 

О. П. Васильченко, В. В. Вєнніковою, М. Ю. Віхляєвим, П. П. Гай-Нижником, 

Л. М. Герасіною, Ю. О. Говенком, І. Б. Григорьєвим, Л. В. Гудзь, Т. І. Друцул, 

О. С. Забужко, Т. О. Карабін, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельником, І. В. Музикою, 

О. В. Негодченком, О. В. Ніканоровою, Т. М. Олексенко, І. В. Патерило, 

Є. В. Петровим, Д. А. Пєшим, Н. Б. Писаренко, В. В. Радзієвською, К. М. Ржепецькою, 

Ю. І. Римаренком, О. Ф. Скакун, П. С. Скопецем, Л. П. Сушко, К. О. Тимошенко, 

Н. В. Федотовою, Ю. В. Фоміним, О. І. Харитоновою, Н. Є. Хлібороб, Г. В. Шагарою, 

М. Ф. Юрієм та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним правовим дослідженням, у якому з використанням 

необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної 

юридичної науки, урахуванням європейського досвіду, положень чинних 

національних та міжнародних нормативних актів, законопроектів, судової 

практики, історичних пам’яток права окреслено теоретичні та практичні 

проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, сформульовано шляхи їх 

вирішення та розроблені рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення його 

нормативно-правового забезпечення. За результатами дослідження 

обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні положення й 

висновки: 
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уперше: 

– сформульовано основні етапи становлення і розвитку права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов з їх поділом на відповідні 

історичні періоди, а саме: 1) початковий етап становлення права на таємницю 

кореспонденції, або етап існування неписаного правила про таємницю 

кореспонденції (близько ІІІ ст. до н. е. – перша чверть ХІХ ст.), який 

запропоновано поділяти на: період виникнення інституту таємниці 

кореспонденції (приблизно ІІІ ст. до н. е. – ХVІ ст.) і період паралельного 

поширення інституту таємниці кореспонденції та негативного явища 

перлюстрації (ХVІІ ст. – ХІХ ст.); 2) етап стрімкого розвитку інституту 

таємниці кореспонденції та зародження у правових системах різних країн світу 

права громадянина на таємницю кореспонденції (листування) (друга чверть 

ХІХ ст. – початок ХХ ст.); 3) етап остаточного утвердження права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов (1918 р. – 1991 р.); 4) сучасний етап, або 

етап удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов (1991 р. – сьогоднішній день); 

– виділено два рівні існування права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов: 1) національний, основними рисами якого є те, що це право 

розглядається як: основне, конституційне право громадян окремо взятої 

держави, закріплене у її законодавстві; національна цінність громадянського 

суспільства конкретної країни, яка самостійно, так би мовити, на власний 

розсуд, ставить перед собою завдання з приводу гарантування і забезпечення 

цього права, формулює його зміст та межі; 2) наднаціональний, до 

визначальних рис якого слід віднести те, що це право визнається: неодмінною 

умовою життєдіяльності та співіснування усіх людей як у межах певної 

країни, так і поза ними; невід’ємним правом абсолютно кожної людини, 

незалежно від того, громадянином якої держави вона є; обов’язковим, з 

точки зору його регламентації і забезпечення, для усіх держав-членів ООН, 

незалежно від того, чи закріплювалось воно на той час у національному 

законодавстві; 
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– сформульовано критерій офіційності, який дозволяє встановити 

юридичні межі інституту таємниці кореспонденції і телефонних розмов (тобто, 

на які відносини він поширює свій вплив) та полягає у рівні доступності 

відомостей, інформації для ознайомлення з ними третіми особами. Він 

визначається за ступенем відповідності кореспонденції і телефонних розмов 

низці умов: 1) фізичних, тобто в силу доступності, наочності, неприхованості 

(перебування в полі зору) інформації, яка пересилається кореспонденцією або 

передається в інший спосіб (коли відсутні фізичні перепони для ознайомлення 

зі змістом кореспонденції чи телефонних розмов); 2) юридичних, мається на 

увазі як правових статус відомостей (належність їх до конфіденційної 

інформації в силу закону), так і можливість залучення кореспонденції, 

використання отриманої інформації у процесі здійснення юридично значимої 

діяльності (якщо кореспонденцію можна без погодження з іншими особами та 

без отримання за встановленою законом процедурою дозволу на доступ до неї 

та використання відомостей, які в ній містяться, використовувати, приєднувати 

до інших документів, розцінювати як складову певного юридичного процесу, 

процедури, то така кореспонденція не вважатиметься приватною); 

– запропоновано класифікацію адміністративно-правових процедур 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

за низкою критеріїв: 1) підконтрольного суб’єкта, або щодо кого вони 

здійснюються: носіїв права; постачальників послуг зв’язку; суб’єктів публічно-

владних повноважень; 2) нормативного закріплення та призначення: загальні й 

спеціальні; 3) нормативно закріпленої мети: ті, що прямо передбачені законом 

для забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; ті, що не зв’язані метою забезпечення даного права, але застосовуються 

у тому числі для її досягнення; 4) ступеню урегульованості на нормативному 

рівні: порядок здійснення яких закріплено у нормативно-правових актах; 

порядок реалізації яких не урегульовано на нормативному рівні, а їх 

регламентація обмежується лише згадкою про них; 5) різновидів правового 

регулювання: нормативного та індивідуального; 
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– обґрунтовано можливість застосування до відносин контролю за ринком 

послуг поштового зв’язку нормативно-правових актів, якими затверджуються 

засади здійснення контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності, з огляду 

на сутність послуг поштового зв’язку як різновиду господарської діяльності, 

аналіз положень Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» та їх співвідношення з положеннями 

Закону України «Про поштовий зв’язок». У цьому контексті запропоновано 

внести зміни до ч. 4 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з якими буде доповнено 

перелік різновидів державного контролю (нагляду), які здійснюються у 

встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених 

законами у відповідних сферах, ще одним – за ринком послуг поштового зв’язку;  

удосконалено:  

– підхід до розмежування предметів правового регулювання 

адміністративного і кримінально-процесуального права у сфері оперативно-

розшукової діяльності, встановивши, що: кримінально-процесуальне право 

регулює діяльність прокурора (при виконанні процесуальної функції) і слідчого 

(у разі проведення негласних слідчих дій ним самостійно, здійснення інших 

кримінально-процесуальних дій); адміністративне право регулює, поміж іншим, 

оперативно-розшукову діяльність оперативних працівників правоохоронних 

органів, у тому числі проведення негласних слідчих дій; 

– обґрунтування адміністративно-правової природи судового контролю за 

допомогою: встановлення самостійного характеру контрольної функції органів 

судової влади; доведення відсутності ознак спору і змагальності сторін у 

відносинах судового контролю та несумісності понять «процесуальна форма 

судочинства» і «судовий контроль»; пояснення позапроцесуального характеру 

судового контролю; розмежування відомчого і судового контролю; вивчення 

визначальних рис судового контролю; 

– дефініцію поняття судового контролю, а саме – це публічно-

управлінська діяльність органів судової влади (суду), спрямована на 
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забезпечення дотримання прав і свобод громадян у контексті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій працівниками правоохоронних органів, 

шляхом перевірки законності та обґрунтованості втручання останніх у приватне 

спілкування громадян; 

дістали подальшого розвитку:  

– обґрунтування концепції розуміння права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (як самостійного права), опираючись на особливості його 

нормативного закріплення у Конституції України та міжнародно-правових 

актах, практику Європейського суду з прав людини з приводу визначення 

категорії «приватне життя», а також посилаючись на недоречність 

використання радянського досвіду нормативно-правового забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як аргументу 

проти визнання самостійного характеру цього права; 

– обґрунтування адміністративно-правової природи оперативно-

розшукової діяльності шляхом: визначення ролі поліцейського права у 

регулюванні відносин, які складаються у цій сфері, та згадки історичних 

обставин відмови від нього; наведення загальновідомих фактів про правовий 

статус правоохоронних органів як суб’єктів публічної адміністрації та 

розуміння негласних слідчих дій як одного із напрямів реалізації їх 

правоохоронної функції; аналізу положень Кримінально-процесуального 

кодексу України (відповідно до чого встановлено, що оперативні працівники не 

належать до кола суб’єктів кримінального процесу, а їх діяльність (у тому числі 

порядок проведення ними негласних слідчих дій) не регулюється кримінально-

процесуальним законодавством) та Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» (на підставі якого з’ясовано, що оперативно-розшукова діяльність 

оперативних працівників правоохоронних органів носить самостійний характер, 

здійснюється поза межами досудового розслідування, а її результати мають 

допоміжне значення у досудовому розслідуванні злочинів); 

– рекомендації з удосконалення нормативно-правової бази України 

шляхом формулювання та обґрунтування наступних пропозицій: прийняти 
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Закон України «Про нормативно-правові акти»; вилучити положення про 

Державну інспекцію зв’язку з тексту Закону України «Про поштовий зв’язок»; 

визнати нечинними Укази Президента України «Про Положення про 

Міністерство інфраструктури України» від 12 травня 2011 р. № 581/2011 та 

«Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 6 квітня 

2011 р. № 395/2011; внести інші корективи, у тому числі спрямовані на 

заповнення прогалин у нормативно-правових актах; 

– рекомендації з удосконалення нормативно-правової регламентації 

процедур контролю за ринком послуг поштового зв’язку шляхом 

формулювання наступних пропозицій: узгодити норми Закону України «Про 

поштовий зв’язок» з Положенням про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, в частині визначення 

названого суб’єкта публічної адміністрації як органу державного нагляду 

(контролю), зокрема у сфері поштового зв’язку; унормувати контрольні 

повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації; замінити у Законі України «Про поштовий 

зв’язок» (в усіх випадках вживання) термін «Державна інспекція зв’язку» на 

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації»; розробити та затвердити на нормативному рівні Порядок 

здійснення контролю (або нагляду) за ринком послуг поштового зв’язку, що 

приведе у дію механізм адміністративно-правового забезпечення дотримання 

законодавства (а також і конституційного права на таємницю кореспонденції та 

телефонних розмов) у сфері поштового зв’язку; 

– рекомендації з удосконалення Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» в частині доповнення цього закону положеннями про те, 

яким чином здійснюється контроль за оперативно-розшуковою діяльністю, за 

допомогою яких процедур, у якому порядку, за допомогою яких інструментів, 

на що він спрямований (тобто, якими є об’єкт і предмет контролю) тощо; 

– рекомендації з оптимізації адміністративно-правового забезпечення 

процедур судового контролю, шляхом формулювання двох альтернативних 
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напрямів його удосконалення: 1) розробити проект нормативно-правового акта 

про внесення змін до КПК України та Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», які полягатимуть у закріпленні та/або конкретизації: 

порядку судового контролю (загалом та на кожній його стадії: початковій, 

розгляду та завершальній), вимог щодо термінів подання клопотання (також 

має бути вилучено термін «невідкладно» та замінено його конкретним строком 

подання клопотання), його форми і змісту (включаючи особливості таких вимог 

до клопотань, які подаються з превентивною метою керівниками оперативних 

підрозділів правоохоронних органів), вичерпний перелік відомостей, що 

являють собою об’єкт перевірки, здійснюваної слідчим суддею в межах 

судового контролю, вичерпний перелік підстав надання дозволу і відмови у 

наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ін. 

Звичайно, за таким напрямом у КПК України мають закріплюватись загальні 

положення, а у названому законі – лише специфіка, обумовлена особливостями 

превентивного проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 2) розробити і 

прийняти нормативно-правовий акт, присвячений безпосередньо судовому 

контролю та порядку його здійснення. У такому разі додатковим кроком стане 

вилучення з КПК України та Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» положень про судовий контроль і, натомість, закріплення у них 

норм, що відсилають до нового нормативно-правового акта. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і 

практичний інтерес і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов та його адміністративно-

правового забезпечення; 

– правотворчості – для удосконалення чинних і розробки нових 

нормативно-правових актів з питань забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов; 

– правозастосуванні – для оптимізації механізму публічного управління у 
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сферах поштового зв’язку, телекомунікацій, оперативно-розшукової діяльності 

та ін.; 

– навчальному процесі – для підготовки лекцій, навчальних посібників та 

підручників з дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право», 

«Особливе адміністративне право», «Інформаційне право», «Телекомунікаційне 

право» та ін. 

Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що 

містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем 

самостійно, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. 

Апробація результатів. Результати дослідження, його основні висновки 

та рекомендації оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях «Міжнародне та національне законодавство: способи 

удосконалення» (3–4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ), «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (19–20 лютого 

2016 р., м. Ужгород). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 

шести наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних дисциплін, та 2 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, що 

містять шість підрозділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 252 

сторінки, з них основного тексту – 212 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 333 найменування і розміщений на 40 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЮРИДИКО-ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВА ГРОМАДЯН 

НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ І ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ 

 

1.1. Історичний аспект становлення права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов 

 

Оскільки закріплене у ст. 31 Конституції України [102] право на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов є одним із основоположних 

прав людини і громадянина, то завдання удосконалення адміністративно-

правового забезпечення його реалізації набуває першорядного значення у 

контексті проведення правових реформ у державі. Відтак, кожен крок на шляху 

його виконання має бути науково обґрунтованим. Зазначене обумовлює 

необхідність проведення комплексного та ґрунтовного дослідження з 

окресленої сфери, що вимагає від дослідника повноцінного розуміння об’єкта 

та предмета наукової роботи.  

У зв’язку з цим, приступаючи до розкриття теми дисертації, варто 

насамперед врахувати той факт, що назване право має давню історію 

формування з негласного правила та непорушної заборони у нормативно 

закріплену та гарантовану державою правову можливість. Хоча маємо 

уточнити, що здебільшого у даному випадку йдеться про одну з його складових – 

право на таємницю кореспонденції (листування), яке в силу історичних 

обставин та поступового, деякою мірою повільного розвитку 

телекомунікаційних технологій, було визнане людством значно раніше, аніж 

право на таємницю спілкування рештою способів. Тому, з огляду на викладене 

вище, вважаємо за доцільне розпочати наше дослідження з вивчення 

історичного аспекту становлення права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, що сприятиме розумінню причин його існування у системі 

прав людини і громадянина та формуванню загальної уяви про його сутність і 

значення.  

Дослідження наукових джерел з цього питання дає нам змогу 

стверджувати, що дотримання таємниці листування визнавалось обов’язковим 
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у різних країнах світу ще з давніх часів. Наприклад, у Давньому Римі приватні 

листи заборонялось розкривати навіть за умов, що ознайомлення з ними під час 

судового процесу принесло б користь правосуддю [5; 6; 8; 19, c. 14; 41; 166, c. 

136; 293, c. 15]. Тобто, збереження змісту поштових відправлень у таємниці 

мало перевагу перед іншими інтересами античного суспільства, як-то 

покарання винних, набуття певних благ, захист та поновлення порушених прав 

тощо. 

Не менш яскравим прикладом є середньовічне Перу, де в часи існування 

цивілізації інків працівники пошти зобов’язані були неухильно дотримуватись 

правила з приводу збереження у таємниці сутності повідомлень, які через них 

пересилались. Зокрема, у 1553 р., вивчаючи життя інків, іспанський історик 

XVI ст. Педро Сьєса де Лєон вказував: «ті, хто проживав на поштових станціях, 

вели свої справи у такій суворій секретності, що ані за проханням, ані під 

погрозами, ніколи не розповідали про те, що збирались передати у 

повідомленні, навіть якщо воно вже пішло далі» [123]. Викладене свідчить про 

те, що для інків виконання окресленого обов’язку було важливішим, аніж 

захист власних інтересів, а усвідомлення його ваги було вищим та сильнішим 

за інстинкти самозахисту й самозбереження. 

Із наведених прикладів випливає, що непорушність таємниці листування 

займала неабияке місце серед загальнолюдських цінностей різних народів вже з 

античності. У науковій літературі цей феномен пояснюється із застосуванням 

різних підходів, в основу яких покладено окремі аспекти життєдіяльності та 

світогляду суспільства. Наприклад, М. М. Федотов для його пояснення 

використовує психологічний підхід, звертаючись до тваринних інстинктів, 

властивих людській психіці й поведінці. Він вказує, що «у людини, яка є 

представником загону приматів, є вроджений «інстинкт території» – 

неусвідомлене прагнення захищати від будь-яких вторгнень інших особин 

деякий особистий простір. І почуття дискомфорту, коли в такий простір 

вторгаються, навіть без ворожих намірів. Поняття «особистого простору» 

включає не лише простір як такий, але й предмети особистого користування, а 
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також особисті документи (інформацію). Це інстинктивно обумовлене почуття 

дискомфорту викликає бажання якось ізолювати особистий простір, у тому 

числі, за допомогою законодавчої заборони» [292].  

Такий підхід має право на існування, оскільки дає змогу частково (з точки 

зору психології) пояснити, чому люди прагнуть захистити власну 

кореспонденцію та відомості, які містяться у ній, як частину особистого життя. 

Однак навряд чи його можна застосувати для характеристики таємниці 

листування як правила, якого мають дотримуватись інші особи. Цей підхід не 

висвітлює ані мотивів, ані причин, за яких людина прагнула б до збереження 

чужих таємниць, чужої кореспонденції. І, якщо звертатись до тваринних 

інстинктів, як це робить М. М. Федотов, залишається незрозумілим, чому 

всупереч здоровому глузду та інстинкту самозахисту інки навіть «під 

погрозами» не розкривали змісту відправлених через пошту листів, тим більш, 

що відповідної законодавчої заборони на той час не існувало. 

Відповідь на ці запитання, як на нас, потрібно шукати у змісті інших 

підходів, сформульованих у науковій літературі. Зокрема, Д. В. Бушков та Н. В. 

Федотова вбачають витоки права на таємницю кореспонденції у релігії, 

розглядаючи при цьому його як явище, похідне від права на таємницю 

особистого життя. Так, вчені вказують, що «...«наріжний камінь» у визнанні 

права людини на охоронюване правом особисте життя («таїнство» приватного 

життя) початково пов’язаний із християнством – адже саме християнська 

доктрина від початку несе у собі елемент таємничого, «таїнства»» [19, c. 14-15; 

293, c. 15]. «Ореолом таємниці окутана більшість християнських обрядів – 

хрещення, сповіді, преображення. ... Християнство послужило фундаментом 

поважного ставлення європейської цивілізації до особистості та особистого 

життя окремої людини, що має вільну волю. Звичайно, це відбулось не одразу – 

тим не менш велике значення має той факт, що вже з часів Латеранського 

собору у канонічному праві Європи утвердилось положення про таємницю 

особистої сповіді, яку ніхто не вправі порушити. Як бачимо, … у європейській 

правовій думці стало визнаватись право окремої особи по суті на власне 
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індивідуальне життя зі своїми індивідуальними секретами» [19, c. 14-15]. 

Такий підхід має певний сенс, оскільки в обох названих нами для 

прикладу країнах в описувані часи християнство вже набувало поширення у 

якості основної релігії (у Давньому Римі християнство виникло у І ст. н. е., а в 

324 р. було визнано панівною релігією [57; 122]; у Перу християнство почало 

утверджуватись з 1549 р. [124]). Також беззаперечним є й те, що християнство 

дало світу ряд гуманістичних принципів та інтегрувало уявлення щодо прав 

людини з релігійно-моральними цінностями [33]. Тому можна погодитись із 

тим, що християнські канони здійснювали певний вплив на формування 

світогляду у населення цих країн, включаючи ставлення до тих або інших 

питань їх існування у суспільстві та стосунків з іншими людьми. 

Проте, на нашу думку, навряд чи слід вважати християнську доктрину 

першопричиною появи таємниці листування, як обов’язкового до виконання 

правила, враховуючи наступні обставини. По-перше, не зважаючи на те, що 

початок розповсюдження названої релігії у Давньому Римі та в Перу збігається 

з періодом існування цього неписаного правила, найперші згадки про таємницю 

листування вчені все ж пов’язують із більш раннім етапом становлення 

Римської імперії – періодом республіки (близько ІІІ ст. до н. е.) [6; 78], що є 

цілком логічним, з огляду на історію розвитку поштового зв’язку [6; 25; 67; 73; 

173; 174]. По-друге, свого розквіту християнство набуло значно пізніше, а деякі 

постулати утвердились у християнській традиції лише у середні віки [6; 19, c. 

15; 309]. Так, ритуал «таємної сповіді», на який посилається Д. В. Бушков [19, 

c. 15], було остаточно запроваджено до християнсько-церковного етикету лише 

з ХІІІ століття [309]. По-третє, припускаючи можливість дотримання таємниці 

листування окремими особами з теологічних та морально-етичних міркувань, 

зазначимо, що заборона розкриття листів та обов’язок зі збереження у таємниці 

їх змісту насамперед покладались на осіб, відповідальних за доставляння 

поштових відправлень до адресатів, що підтверджується наведеними нами 

прикладами. Тому вважаємо, що становлення таємниці листування має інші 

причини, а її значення – більш практичне пояснення, яке відповідало б духу тих 
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часів, особливостям суспільного ладу та державного устрою. 

У такому ракурсі більш раціональною виглядає точка зору О. В. Афанасьєвої, 

яка зазначає, що «пошта у Давньому Римі в епоху республіки виникла і 

працювала як мережа приватних підприємств, які створювались 

представниками підприємницького стану «вершників»» [6] (у наукових 

джерелах зустрічається й інша їх назва – «еквіти», якою позначався стан 

суспільства, що спеціалізувався у ІІІ ст. до н.е. в основному на грошових і 

торговельних операціях [78]). «Така пошта працювала на довірі клієнтів та 

повинна була її підтримувати» [6]. Із вказаного можемо сформулювати перший 

фактор, який вплинув на формування таємниці листування та необхідність 

виконання обов’язку щодо її збереження – комерційний. Він полягає в тому, що 

дотримання таємниці листування позначалось на формуванні ділової репутації 

еквітів у цій сфері, а відтак – сприяло залученню нових клієнтів, утриманню 

лояльних користувачів їх послугами та, відповідно, отриманню більшого 

прибутку. Такий підхід, до речі, можна застосовувати і для характеристики 

сучасного значення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов в 

частині його забезпечення провайдерами та операторами телекомунікаційних 

послуг чи операторами послуг поштового зв’язку. 

Разом із тим, посилаючись на історичні відомості, можемо виділити й 

інші фактори становлення права на таємницю кореспонденції, які відповідали 

тогочасній дійсності. У цьому контексті слід звернути увагу на наступні факти: 

– на перших етапах виникнення еквіти здійснювали свою діяльність від 

імені та в інтересах держави (ІІІ ст. до н. е.) [78] (з огляду на майнову та 

класову диференціацію населення Давнього Риму [72, c. 160-166, 168-171, 173], 

а також на наведені нижче факти, можемо припустити, що послуги еквітів у 

подальшому не були загальнодоступними, тобто ними могли користуватись 

лише заможні громадяни та панівні верстви населення); 

– державна пошта, основи якої були закладені Гаєм Юлієм Цезарем та яка 

була остаточно сформована Октавіаном Августом (І ст. до н. е. – І ст. н. е.), 

контролювалась особисто імператором і призначалась виключно для державних 
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потреб. Її послугами могли користуватись лише імператор та обмежене коло 

посадових осіб (чиновників). Пересилати приватні листи через державну пошту 

заборонялось [25; 73; 173; 174; 312]; 

– для звичайних осіб поштовий зв’язок (у часи запровадження державної 

пошти) залишався практично недоступним: найзаможніші з римських громадян 

мали власних гінців з числа рабів, решта (бідніші верстви) населення могла 

розраховувати лише на нагоду, оказію [73; 174; 312]; 

– у випадках, коли поштовий зв’язок був приватною справою громадян, 

не було повної впевненості у тому, що лист або посилка будуть вручені 

адресату (часті грабежі, корабельні аварії тощо), а відповідальність за це була 

відсутня. Відповідно, важко було розраховувати й на безумовне збереження 

таємниці листування [25]; 

– близько 138 р. (ІІ ст. н. е.) почала набувати розквіту громадська пошта, 

яка, однак, слугувала лише патриціям, чиновникам, легіонерам та царським 

особам. Згодом за окрему плату така пошта стала доступною іншим 

забезпеченим громадянам Риму [173]. 

Додамо до наведеного також і те, що Педро Сьєса де Лєон, описуючи 

правило таємниці листування, якого дотримувались інки на поштових станціях, 

зазначав, яким чином надсилались повідомлення саме до володарів: «... і якщо 

король знаходився на одному з його (Перу) кордонів, він повинен був бути 

обізнаним, що відбувалось на іншій стороні, куди пересувався б з походом. ... 

Тому, а також для вдосконалення управління провінціями, інки винайшли 

поштові станції. … У кожній провінції піклувались про забезпечення поштових 

станцій, … оскільки була необхідність доставляти відомості у ... місце 

перебування королів. … І саме так сповіщали правителя про все, що 

відбувалось у всьому його королівстві та володінні...» [123]. 

Отже, викладені обставини свідчать про те, що у переважній більшості 

випадків формування таємниці листування обумовлювалось необхідністю 

забезпечення державних інтересів та збереження державних таємниць, захисту 

репутації й інтересів заможних громадян та панівних верств населення. Тобто, 
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це, на нашу думку, слугувало наступним та, більшою мірою, основним 

фактором, який вплинув на утвердження права на таємницю кореспонденції. 

Тим не менш, вважаємо, що названими факторами не вичерпуються 

причини закріплення у людській свідомості та становлення у праві різних 

держав обов’язковості дотримання таємниці кореспонденції (листування). На 

цю думку наштовхує подальше дослідження історичного аспекту 

утвердження права на означену таємницю. Зважаючи на це, продовжимо 

виклад окресленого питання та зауважимо, що вчені, розглядаючи наступні 

історичні періоди у ракурсі висвітлення тих або інших аспектів 

досліджуваної проблематики, наголошують на появі у ХVІІ ст. такого 

негативного явища, як перлюстрація [5; 6; 311] (таємне розпечатування і 

перегляд певними органами приватних листів [146, c. 322]; таємне читання 

листів урядом, шпигунство у поштовому листуванні [47, c. 475]).  

Його поширення у європейських державах протягом ХVІІ–ХІХ ст. ст. 

спрямувало розвиток права на таємницю листування у двох напрямах: перший – 

офіційний, за якого правителі тих часів відкрито проголошували (а згодом і 

нормативно закріплювали) непорушність таємниці листування, а другий – 

фактичний, за якого, таємно від широкого загалу, це правило порушувалось за 

наказом тих самих правителів, для чого були створені так звані «чорні 

кабінети» (органи, що займались перлюстрацією та дешифруванням 

кореспонденції, і приміщення, які слугували для цих цілей, зазвичай таємні 

кімнати у поштових відділеннях [70; 82]). Така подвійність обумовлювалась 

низкою причин, які ми можемо виділити за допомогою вивчення відповідних 

історичних фактів. 

Наприклад, у Франції, починаючи з 1628 р., у запроваджених кардиналом 

Рішельє «чорних кабінетах» спеціальні чиновники читали чужі листи, беручи 

до замітки усе, що могло становити інтерес для короля та кардинала. Проте 

така діяльність трималась урядом у секреті, щоб не підірвати довіри до 

офіційної пошти [6; 312]. Зв’язок дотримання таємниці листування (принаймні 

нерозголошення фактів її порушення з боку держави) з питанням довіри 
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підтверджується зверненням («наказами») французьких дворян до уряду 

Франції у 1789 році. Так, французький історик та політичний діяч ХІХ ст. 

Алексіс де Токвіль зазначав: «Особливо усі накази одностайно наполягають на 

необхідності суворо додержуватись таємниці листування з тим, щоб листи не 

могли слугувати документом у суді або засобом обвинувачення. Розкриття 

листів прямо називається огидним шпигунством, оскільки воно містить у собі 

порушення суспільної довіри» [277]. При цьому вважаємо, що у даному 

випадку йшлося не стільки про довіру до пошти, скільки до уряду та держави 

загалом, що, на нашу думку, формує додаткові мотиви держави з приводу 

нерозголошення вживаної практики перлюстрації. У свою чергу, враховуючи 

згадувані «накази», можемо припустити, що дворянство мало й інші інтереси у 

тому, щоб захистити власну кореспонденцію від чужих втручань. Як приклад, 

вони могли полягати у тому, щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини 

або попередити обвинувачення у державній зраді через сумнівні та невдалі 

висловлювання, що прямо випливає з наведеної нами цитати. Окрім того, 

логічним виглядає і прагнення дворян до визнання та підкреслення їх 

особливого статусу порівняно з рештою населення Франції, набуття певних 

привілеїв тощо. 

Отже, з викладеного яскраво простежується описана нами вище подвійність, 

яка мала своїм проявом неоднакове ставлення держави до питання таємниці 

листування. З одного боку, за державною вказівкою приватні листи таємно 

розкривались і прочитувались, зокрема, з метою отримання повної інформації про 

події та настрої у країні [312]. З другого боку, правляча верхівка держави 

розуміла, що така діяльність не повинна розголошуватись з огляду на загальне 

призначення інституту таємниці листування та її значення для населення, 

насамперед дворян, а тому необхідним кроком було запевнення підданих у тому, 

що їх права та інтереси охороняються державою та жодним чином не 

порушуються. При чому, на нашу думку, причини обох підходів певною мірою 

збігалися – державні інтереси у попередженні зневіри населення у державі та 

заколотів, залучення на бік короля певних впливових та заможних осіб тощо.  
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Подвійне ставлення правителів до таємниці листування було характерним 

і для Російської імперії, у складі якої на той час перебувала Україна. 

Наприклад, у ХVІІІ ст. Катерина ІІ, запозичивши досвід перлюстрації у її 

попередників, розповсюдила секретними указами «чорні кабінети» по усій 

російській пошті, наказавши таємно розкривати кореспонденцію на поштамті 

та доставляти особисто до неї. Паралельно з цим імператриця публічно 

поширювала уявлення про дворянську честь і право на особисте життя та 

проголосила, вперше за історію цієї держави, таємницю поштової 

кореспонденції [6; 28, c. 200; 35; 269]. Такий підхід обумовлювався, на наше 

переконання, тими ж обставинами, що і в попередньо розглянутому прикладі з 

Францією. До того ж, варто зважати на властиві тим часам події, як-то змови 

дворян, спроби вчинити переворот та скинути правителя з престолу [11; 74] 

тощо. Тому, на нашу думку, імператриця прагнула, з одного боку, заохотити 

дворянство шляхом публічного визнання особливостей їх правового та 

соціального статусу і надання відповідних гарантій та привілеїв, а, з другого, – 

простежити за тим, щоб у країні не відбувались зазначені негативні події та 

попередити їх шляхом оперативного реагування.  

Аналогічної практики дотримувались і наступники Катерини ІІ. Зокрема, 

Олександр І (перша чверть ХІХ ст.) на початку свого царювання проголосив 

недоторканність приватної кореспонденції, яка, однак, мала вибірковий 

характер. Так, офіційним розпорядженням імператора встановлювалось, щоб 

«внутрішня кореспонденція, здійснювана між собою приватними людьми та 

особливо мешканцями Імперії тутешньої, була відтепер недоторканною та 

вилученою від будь-якого огляду і розкриття, а що стосується зовнішнього 

листування, у перлюстрації такого слід діяти за колишніми приписами і 

правилами без відміни» [62, c. 338-339; 70]. Тобто, внутрішня кореспонденція 

приватних осіб визначалась Олександром І «відтепер недоторканною», проте 

практика перегляду дипломатичної та приватної зарубіжної пошти була 

продовжена [6; 62, c. 339; 70]. Цей факт, на нашу думку, є додатковим 

свідченням, що правителі тих часів розуміли необхідність запевнення 
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населення власної держави у тому, що їх володарі діють виключно в їх 

інтересах та дбають про їх добробут, включаючи схоронність та непорушність 

їх кореспонденції. Це, знов-таки, набувало значення запобіжного заходу 

попередження смути та повстань проти імператорської влади.  

Проте, зауважимо, що згодом, у другій половині свого володарювання, 

імператор відновив перлюстрацію і щодо решти поштових відправлень [6; 62, c. 

339-340]. Така діяльність, як і раніше, зберігалась у таємниці з тих самих 

міркувань, що й у розглянутих вище випадках, – у тому числі, щоб не підірвати 

довіри до пошти. Підтвердження цьому можемо знайти у секретному посланні 

міністра внутрішніх справ до керівника Московського поштамту, 

відправленому у часи правління Олександра І: «Необхідно, щоб ніхто не боявся 

повідомляти через пошту думки свої відвертим чином, щоб у протилежному 

випадку пошта не позбавилась довіри, а уряд цього надійного засобу пізнання 

таємниць» [62, c. 340]. 

Таким чином, за допомогою розглянутих прикладів можемо 

сформулювати третій фактор, який обумовив становлення таємниці 

кореспонденції – забезпечення інтересів держави. Однак, на відміну від 

попередньо названого фактору, за якого інтереси держави полягали в отриманні 

правителями необхідних відомостей шляхом поштових відправлень та у 

збереженні державних таємниць, які у них містились, у даному випадку вони 

стосувались інших питань. Зокрема, проголошення таємниці листування було 

необхідним для:  

– формування та зміцнення у свідомості населення довіри до пошти. 

Подібні обставини сприяли отриманню державою інформації, якою громадяни 

продовжували таємно ділитись один з одним; 

– заспокоєння населення тим, що держава дбає про нього та забезпечує 

потреби користування поштою, захищаючи при цьому інтереси громадян з 

приводу невтручання інших осіб у їх особисте життя, справи, документи тощо. 

Це, у свою чергу, слугувало однією з умов попередження зневіри у державі та 

пошті, а, отже, допомагало зменшити пригніченість серед населення та не 
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допустити тим самим повстання людей проти влади, принаймні з цих причин; 

– задоволення інтересів заможних верств суспільства, насамперед дворян, 

шляхом запевнення їх у тому, що їх соціальний статус та впливовість 

визнаються державою, а тому їм гарантуються відповідні права та привілеї, у 

тому числі з точки зору недоторканності їх кореспонденції. Такий крок був 

важливим, оскільки надавав змогу попередити змови дворян, підбурювання 

ними населення проти влади короля (або імператора), спроби вчинити 

переворот та змінити правителя, скинувши попередника з престолу. 

Отже, у якості проміжного підсумку до розглянутого періоду (з античних 

часів до першої чверті ХІХ ст.) формування права на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов (в частині його першої названої складової) наголосимо на 

тому, що його можна охарактеризувати як початковий етап становлення 

названого права. Його характерною рисою було те, що право на таємницю 

кореспонденції виникло та поширилось у різних країнах світу (Давній Рим, 

Перу, Франція, Російська імперія та ін.) як неписане (тобто, не закріплене на 

законодавчому рівні) правило, спрямоване насамперед на встановлення 

обов’язків та врегулювання діяльності працівників пошти (або осіб, 

відповідальних за доставляння кореспонденції, – у часи, що передували появі 

державної та громадської пошти). Враховуючи особливості зміни сприйняття та 

ставлення до таємниці кореспонденції протягом вказаного часу, можемо 

виділити в межах цього етапу два основних періоди: 

1) приблизно ІІІ ст. до н.е. – ХVІ ст. (держави-зразки: Давній Рим, Перу) – 

період виникнення інституту таємниці кореспонденції. Його визначальною 

рисою було те, що це правило запроваджувалось з метою реального збереження 

у таємниці змісту повідомлень, які надсилались листами через пошту або 

відповідних уповноважених осіб. До основних причин дотримання таємниці 

кореспонденції належали: заохочення населення до користування поштовими 

послугами на комерційній основі (еквіти); збереження державних таємниць, які 

містились у поштових відправленнях; захист репутації й інтересів заможних 

громадян та панівних верств населення; 
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2) ХVІІ ст. – ХІХ ст. (держави-зразки: Франція, Російська імперія) – 

період паралельного поширення інституту таємниці кореспонденції та 

негативного явища перлюстрації. Його визначальними рисами були: 

сприйняття таємниці кореспонденції як засобу державного контролю; розвиток 

правила таємниці кореспонденції у двох напрямах: офіційному та фактичному; 

подвійне ставлення до таємниці кореспонденції. Основними причинами 

проголошення таємниці кореспонденції були: зміцнення довіри до державної 

(громадської) пошти; забезпечення потреб держави в отриманні важливих 

відомостей, які містились у приватних листах; визнання особливостей 

соціального статусу дворян та наділення їх відповідними правами й 

привілеями; недопущення зневіри у державі та попередження повстань, змов, 

переворотів та інших негативних для правителів тих часів явищ. 

Подальше вивчення історичних джерел допомагає з’ясувати, що перших 

змін інститут таємниці кореспонденції зазнав вже за часів влади Миколи І, який 

започаткував його правову регламентацію у Російській імперії. Відповідні 

норми були розміщені у Поштовому і Телеграфному уставах (1830–1840 рр., 

видані були лише 1857 р. [71; 172]), а також в Уложенні про кримінальні та 

виправні покарання (1845 р.). Наприклад:  

– у ст. 342 Поштового Уставу закріплювалось: «Посилок не розкривати 

окрім, як тільки у випадку підозри з приводу вкладення до них речей, названих 

у ст. 341» (маються на увазі «гроші, листи, порох, запалювальні або будь-які 

горючі речовини, а також рідини та усі фарбувальні речовини, хоч би і в сухому 

вигляді») [247, c. 295]; 

– у ст. 55 Телеграфного Уставу було закріплено, що: «Особи 

телеграфного управління зобов’язані: усі без виключення депеші і все, що 

стосується телеграфу, у якому б то не було відношенні, зберігати в абсолютній 

таємниці, та нікому, ніколи і ні в якому випадку не оголошувати; однаково не 

відкривати, ким і кому депеша подана, а також не залишати депеш так, щоб 

будь-хто зі сторонніх міг їх бачити» [247, c. 337]; 

– у ст. 1530 Уложення про кримінальні та виправні покарання 
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закріплювалось, що: «Поштовий чиновник або служитель, що розкрив, хоча б з 

однієї лише цікавості, відданий для відправлення з поштою або отриманий за 

поштою лист, адресований на ім’я іншої особи, піддається за це видаленню з 

посади. Якщо ж це вчинено ним для повідомлення змісту листа кому-небудь 

іншому, то він засуджується: поштовий чиновник, до виключення зі служби; а 

листоноші, до відправлення на військову службу рядовими» [288, c. 608]. 

Викладене надає нам змогу виділити ряд ознак та особливостей, якими 

наділився зазначений інститут внаслідок проведеної Миколою І правової 

реформи, а саме: по-перше, таємниця кореспонденції остаточно набула 

значення обов’язку працівників сфери зв’язку, за порушення якого 

встановлювалась відповідальність; по-друге, її регламентація відбувалась 

шляхом закріплення у спеціальному законодавстві – вузькопрофільних 

нормативних актах, спрямованих на регулювання поштової, телеграфної та 

кримінально-виправної сфер; по-третє, таємниця кореспонденції не 

закріплювалась на рівні Конституції (Основних законів), а відтак вона не 

визнавалась одним із основних конституційних обов’язків, а тим більш прав, 

які б мали найвищу цінність у державі; по-четверте, як право вона не 

розглядалась взагалі, що, зокрема, можна пояснити тривалим історичним 

процесом її становлення та розуміння у державі й суспільстві, який відповідним 

чином вплинув і на формування сприйняття таємниці кореспонденції у 

суспільній свідомості. 

Тобто, тим самим таємниця кореспонденції почала трансформуватись з 

неписаного правила у нормативно закріплений обов’язок визначеного кола 

посадових осіб. Однак, зважаючи на те, що практика перлюстрації не 

припинялась [35; 269], припускаємо, що, по-перше, такий крок правителя було 

спрямовано на упорядкування діяльності публічних установ у цій сфері, а не 

реальне забезпечення прав громадян та гарантування недоторканності їх 

особистого життя та кореспонденції. По-друге, це було необхідним з тих самих 

причин, якими керувались попередники Миколи І (а також уряди інших 

держав, про що ми зазначали раніше). Тому про подолання подвійного 
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ставлення до таємниці листування та його докорінну зміну з точки зору 

дотримання прав та свобод громадян було зарано говорити. 

Разом із тим започаткована Миколою І традиція правової регламентації 

таємниці кореспонденції була продовжена та розвинена його наступниками. 

Так, у ст. 137 Уставу про покарання, що накладаються мировими суддями, 

прийнятого Олександром ІІ у 1862 р., було закріплено: «За розголошення, з 

наміром образити будь-чию честь, свідчень, повідомлених таємно, або ж про 

які стало відомо за допомогою розкриття чужого листа чи іншим незаконним 

чином, винні піддаються: арешту не більше п’ятнадцяти днів, або грошовому 

стягненню не більше п’ятдесяти рублів» [270, c. 56]. Таким кроком імператор 

вніс власні корективи у розуміння та регулювання відносин з приводу 

дотримання таємниці кореспонденції, які, на нашу думку, полягають у 

наступному: по-перше, окресленою нормою, як нам вбачається, Олександр ІІ 

пов’язав питання таємниці листування з поняттям особистості та особистої 

честі. Тобто, на противагу історично обумовленій практиці, досліджувана 

правова категорія починає розглядатись з точки зору людини і громадянина, чиї 

листи заборонено розкривати та проти яких заборонено використовувати 

отримані таким чином відомості, а не з точки зору працівника сфери зв’язку, 

якому заборонено порушувати обов’язок зі збереження таємниці 

кореспонденції; по-друге, Олександр ІІ розширив коло осіб, які могли вчинити 

протиправне діяння – порушити таємницю листування, а отже – і на яких 

покладався обов’язок з її дотримання. Відповідно, завдяки цьому було 

розширено сферу дії таємниці кореспонденції – її повинні були дотримуватись 

усі особи, незалежно від того, працюють вони у сфері зв’язку чи ні. 

Вважаємо, що саме ці зміни і заклали підвалини у становлення означеної 

таємниці як права людини і громадянина у сучасному його формулюванні. 

Однак не менш важливим було прийняте Миколою ІІ у 1903 р. Кримінальне 

Уложення, яким:  

– у ст. 542 було встановлено, що: «Винний у самовільному розкритті явно 

чужих листа, депеші або іншого паперу карається арештом на строк не більше 
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одного місяця або грошовою пенею не більш ста рублів. Якщо винний 

оголосить відомості, що містяться у розкритих ним паперах та можуть 

обмовити особу, до якої вони відносились, та якщо винний не підлягає 

покаранню як за образу, то він карається арештом або грошовою пенею не 

більше п’ятисот рублів» [282, c. 107]; 

– у ст. 653 закріплювалось: «... Цьому ж покаранню – (арешту) – підлягає 

службовець у поштово-телеграфній установі, винний в розголошенні або 

повідомленні змісту телеграми або поштової кореспонденції. Якщо ж 

розголошене могло спричинити важливу шкоду для порядку управління або для 

казенного, суспільного або приватного інтересу, то винний карається 

ув’язненням у тюрмі...» [282, c. 136]. 

Значення цих положень, на нашу думку, полягає в наступному: по-перше, 

можемо побачити, що було підвищено цінність дотримання таємниці 

кореспонденції, оскільки її порушення могло спричинити «важливу шкоду», а 

відповідальність за це було збільшено як у грошовому еквіваленті, так і шляхом 

запровадження такого покарання, як позбавлення волі. Тим самим імператор 

визнав і наголосив на важливості інституту таємниці кореспонденції як для 

приватних осіб, так і для суспільства загалом та для держави зокрема; по-друге, 

Микола ІІ розширив положення ст. 137 Уставу про покарання, що 

накладаються мировими суддями, та, розвиваючи правове забезпечення 

таємниці кореспонденції, охопив цим нормативним актом не лише листи, а й 

інші види кореспонденції: депеші, телеграми, інші папери; по-третє, імператор 

встановив, які саме інтереси можуть захищатись таємницею кореспонденції: 

приватні, суспільні, державні. Тобто, це правило поширилось на відомості, які 

можуть мати різне за своїм масштабом і змістом значення та стосуватись як 

приватних осіб, так і державних службовців. Цим же, на наш погляд, було 

розширено та конкретизовано коло суб’єктів, чия кореспонденція захищається 

названим інститутом; по-четверте, було чітко встановлено та розділено за 

правовим статусом та відповідальністю коло суб’єктів, які зобов’язані 

дотримуватись таємниці кореспонденції: 1) службовці поштово-телеграфних 
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установ, тобто особи, відповідальні за пересилання кореспонденції; 2) решта 

осіб. 

З викладеного можемо побачити, що інститут таємниці кореспонденції 

почав набувати певної деталізації, а на нормативному рівні стали закріплювати 

якомога більше його аспектів, що сприяло збільшенню рівня правової 

захищеності громадян та розкриттю сутності, цілей і ваги таємниці 

кореспонденції як юридичного обов’язку та як правового інституту. Більш того, 

зважаючи на зміст наведених правових положень (у нормативних актах, 

прийнятих у 1862 р. та 1903 р.), можемо припустити, що на той час 

законодавець знаходився вже за крок від того, щоб проголосити таємницю 

кореспонденції правом особи.  

Проте у прийнятих імператором Основних законах Російської імперії від 

23 квітня 1906 р. [30], які мали характер Конституції, були відсутні нормативні 

положення, якими б регламентувалось право на таємницю кореспонденції 

(власне кажучи, обов’язок з приводу її збереження також не знайшов свого 

відображення у даному законодавчому акті), а, отже, такий крок не входив у 

плани імператора. З цього випливає також і те, що у часи існування Російської 

імперії інститут таємниці кореспонденції розглядався здебільшого як 

спеціально-правовий (відповідні норми продовжували закріплюватись у 

спеціалізованих нормативно-правових актах, як-то Кримінальне Уложення 

1903 р.), а обов’язок з дотримання названої таємниці не визнавався одним з 

основних (або засадничих), який міг би набути конституційно-правового 

характеру. 

Водночас зарубіжні держави почали дотримуватись протилежного 

підходу до правової регламентації окресленого інституту. Так, у національних 

Конституціях ряду європейських та азійських країн було закріплено окремі 

положення, присвячені таємниці кореспонденції, наприклад:  

– ст. 10 Конституційного закону Австрії про загальні права громадян, для 

королівств і областей, представлених у рейхсраті 12 грудня 1867 р. (який був 

одним з п’яти «Фундаментальних законів країни», що становили Конституцію 
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Австрії 1867 р. (її ще називають Грудневою Конституцією). Маємо також 

зазначити, що на той час Австрія перебувала у складі Австро-Угорщини, однак 

дія цього документа поширювалась саме на Австрійську частину імперії [332, c. 

71]): «Таємниця кореспонденції повинна бути шанована. Затримування листів, 

окрім випадку законного арешту і домашнього обшуку, може застосовуватись 

лише з міркувань воєнного часу або внаслідок судової постанови» [93; 331]; 

– ч. 4 ст. 36 Конституції Швейцарської Конфедерації від 29 травня 

1874 р.: «Непорушність таємниці поштового зв’язку і телеграфних повідомлень 

гарантується» [18, c. 12; 96]; 

– ст. 26 Конституції Японської імперії від 11 лютого 1889 р.: «Таємниця 

листування кожного японського підданого недоторканна, за виключенням 

визначених законом випадків» [97]. 

Затвердження наведених конституційних положень, на нашу думку, 

вказує, на визнання іноземними державами таємниці кореспонденції однією з 

основних суспільних цінностей, які повинні забезпечуватись та гарантуватись 

особливим чином. Припускаємо, що це частково створило передумови для 

подальшого (ближче до середини ХХ ст.) визначення міжнародною 

спільнотою (на наднаціональному рівні) права на таємницю кореспонденції 

як одного з основоположних прав людини і громадянина. При цьому слід 

також звернути увагу на те, що таємниця кореспонденції почала 

розглядатись іншими державами вже як право громадянина, на що вказує 

формулювання назви одного зі складових законів Конституції Австрії 1867 

р. «Конституційний закон про загальні права громадян» та розміщення 

відповідної норми у главі ІІ «Про права та обов’язки підданих» Конституції 

Японської імперії 1889 року.  

У цьому ракурсі варто згадати і про Україну, у якій, попри перебування у 

складі Російської імперії, почала утверджуватись думка про необхідність 

закріплення таємниці кореспонденції на конституційному рівні та, власне, було 

вчинено спробу розробки власної Конституції, відводячи окреме місце цьому 

інституту. У даному випадку ми ведемо мову про проект «Основного Закону 
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«Самостійної України» – Спілки народу українського», складеного у 1905 р. під 

впливом революційних подій у Російській імперії М. Міхновським та іншими 

членами Української Народної Партії (УНП) і опублікованого у часописі 

«Самостійна Україна» [163; 275; 279; 306]. У ст. 27 цього документа, 

розміщеній у розділі «Українці й їх права», закріплювалось: «Тайна листування 

є недоторкана. Закон установляє, котрі урядники відповідають за знівеченнє 

тайни листів, доручених почті» [156]. Із зазначеного можемо побачити, що, на 

відміну від здавна прийнятого у Російській імперії підходу, українці, на кшталт 

більш розвинених з точки зору правової системи країн, визнавали таємницю 

кореспонденції одним із основних прав людини і громадянина. 

З викладеного можемо зробити висновок, що розвиток права на таємницю 

кореспонденції в аналізований період (друга чверть ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

набув подвійного спрямування: 1) одні держави (наприклад, Австрія, Японська 

імперія) почали визнавати та нормативно закріплювати на рівні Конституції 

право громадянина на таємницю кореспонденції, хоч його формулювання і 

здійснювалось своєрідно – без застосування категорії «право»; 2) інші 

(наприклад, Російська імперія) – продовжували давню традицію розуміння 

таємниці кореспонденції виключно як обов’язку громадян щодо інших, що 

мало своїм виразом відповідне нормативне закріплення у спеціальних 

нормативно-правових актах. Водночас правове забезпечення окресленої сфери 

суспільних відносин у Російській імперії з кожним наступним правителем все 

більше орієнтувалось на людину та її інтереси, поняття особистості почало 

посідати центральне місце у нормативних актах, а встановлювана у законах 

таємниця кореспонденції все більше набувала рис права громадянина, хоча як 

таке воно ще не регламентувалось законодавством. 

Такі зміни уявлення про інститут таємниці кореспонденції, на нашу 

думку, можна пояснити за допомогою наступних факторів. По-перше, у 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст. у західноєвропейських державах почали активно 

поширюватись ідеї лібералізму, вихідним положенням якого було те, що 

індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного 
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ладу. Як філософська, економічна та політична течія, лібералізм обстоював 

абсолютну цінність людської особистості («особа важливіша за державу») та 

рівність усіх людей щодо прав особистості [31]. Він вплинув і на формування 

ліберальних поглядів в Україні, серед яких основними були наступні: існування 

демократичної держави можливе лише за умови політичної свободи, де остання 

тлумачиться як сукупність конституційно закріплених прав громадян; 

домінантною цінністю у співвідношенні «людина – суспільство – держава» є 

«людина» незалежно від соціального статусу конкретної особистості; визнання 

верховенства права в суспільному житті, взаємозалежності права та свободи, 

необхідності поєднання соціальної та правової ідей; пріоритет 

загальнолюдських цінностей над соціально-класовими чи національними, 

необхідність раціонального влаштування суспільного життя; популяризація 

етичних засад політичної діяльності, пов’язаності політики та моралі [31; 313]. 

Наведені ідеї дають змогу впевнитись у тому, що ліберальна течія 

формувала реальне підґрунтя у правовій та політичній свідомості суспільства 

для проголошення та закріплення у національних Конституціях основних прав 

та свобод людини, включаючи і право громадян на таємницю кореспонденції. 

Більш того, сама сутність лібералізму орієнтувала законодавців на зміну 

орієнтованості правового регулювання з переважно інтересів держави на 

інтереси особистості. 

По-друге, варто згадати і про активний розвиток поштового зв’язку, 

появу нових засобів комунікацій (телеграф) та розвиток інфраструктури 

населених пунктів. Ці фактори, що випливає з розглянутих нами прикладів та 

історичних пам’яток права, обумовлювали зростання необхідності в 

урегулюванні на нормативному рівні усіх аспектів функціонування публічних 

установ у сфері зв’язку, як-то: упорядкування їх діяльності та надання послуг 

населенню, порядок виконання посадових обов’язків їх працівників, посилення 

відповідальності посадових та службових осіб тощо. Це зумовило і потребу в 

унормуванні відповідних обов’язків та правил, у тому числі з приводу 

дотримання таємниці кореспонденції. На наше переконання, цей факт у 
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поєднанні з ліберальними ідеями вплинув на формування завдання держави з 

приводу закріплення прав громадян у цій сфері, оскільки якщо є обов’язок зі 

збереження таємниці кореспонденції, то, відповідно, має бути і право, якому він 

кореспондує. 

Отже, вважаємо, що у своїй сукупності ці фактори створили передумови, 

принаймні у європейських державах, для закріплення на нормативному рівні 

(насамперед на конституційному) права громадян на таємницю кореспонденції 

або, у випадку Російської імперії та України у її складі, для наближення до 

такого кроку. Вони вплинули і на подальше бачення (як законодавців, так і 

вчених різних країн) інституту таємниці кореспонденції у світлі прав людини і 

громадянина. 

Таким чином, у якості проміжного підсумку зазначимо, що другий етап 

формування права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов припадає 

на період з другої чверті ХІХ ст. до початку ХХ століття. Його можна 

охарактеризувати як етап стрімкого розвитку інституту таємниці 

кореспонденції та зародження у правових системах різних країн світу права 

громадянина на таємницю кореспонденції (листування). До визначальних рис 

цього періоду слід віднести наступні: було запроваджено правову 

регламентацію інституту таємниці кореспонденції; цей інститут почав набувати 

конкретизації і деталізації; розвиток правового регулювання відносин з 

окресленої сфери поступово набував орієнтованості на права та інтереси 

особистості. Одними з основних факторів, що вплинули на становлення права 

на таємницю кореспонденції у цей час, були поширення ліберальних ідей у 

європейських країнах та активне розростання інфраструктури населених 

пунктів з відповідним забезпеченням їх засобами поштового зв’язку і 

телеграфів. З огляду на те, що в межах даного проміжку часу підходи різних 

країн до правової регламентації досліджуваного права були неоднаковими, 

можна поділити їх (країни) на дві основні групи, а саме: 

1) країни, які продовжували традицію розуміння таємниці кореспонденції 

виключно як обов’язку. Яскравим прикладом є Російська імперія, у якій 
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правове забезпечення названої сфери відносин здійснювалось з урахуванням 

наступних особливостей: таємниця кореспонденції регулювалась положеннями 

спеціальних нормативно-правових актів; її закріплення на конституційному 

рівні було відсутнє; обов’язок зі збереження таємниці кореспонденції, який на 

початку розглянутого періоду покладався лише на працівників пошти і 

телеграфу, було поширено і на решту осіб; встановлено відповідальність за 

порушення таємниці кореспонденції; при формулюванні правових норм з цих 

питань законодавець почав надавати вагомого значення приватним інтересам, 

поняттям особистості й честі; 

2) країни, які започаткували розуміння таємниці кореспонденції як права 

громадянина, наприклад: Австрія, Японська імперія. Головною особливістю 

правового регулювання цих відносин у наведених країнах є те, що право на 

таємницю кореспонденції набуває основного значення (поряд з іншими 

аналогічно вагомими правами) та закріплюється у національних Конституціях. 

При цьому варто зауважити, що є держави, які закріпили у цей період 

положення про таємницю кореспонденції у Конституції, однак його 

формулювання та розміщення в Основному законі не дає змоги дійти 

однозначного висновку про визнання ними таємниці кореспонденції як права 

(наприклад, Швейцарська Конфедерація). 

У наступні роки, протягом ХХ ст., таємниця кореспонденції 

утверджується як право та займає місце у системі основних прав і свобод 

людини і громадянина, отримуючи нормативне закріплення у національних 

Конституціях, певно, що в усіх країнах світу. Тому вважаємо за доречне 

зосередитись при подальшому розкритті питання на особливостях розвитку 

інституту таємниці кореспонденції в Україні та СРСР (за деяким виключенням), 

у складі якої вона перебувала доволі тривалий час. 

Так, вже 29 квітня 1918 р. в Україні було офіційно проголошено та 

закріплено на конституційному рівні право на таємницю кореспонденції, а саме – 

у ст. 16 розділу ІІ «Права громадян України» Конституції Української Народної 

Республіки (УНР), де визначалось: «Установлюється листова тайна. Органам 
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державної влади не вільно відкривати листів без судового наказу инакше, як у 

випадках, законом означених» [103]. Зазначене допомагає побачити, що, з 

одного боку, в Україні нарешті було прийнято власну Конституцію та 

закріплено описуване право, як цього прагнули українці ще у 1905 р. (йдеться 

про наведений нами приклад проекту Конституції, складений членами УНП) на 

зразок західноєвропейських держав. Проте, з другого, – вважаємо, що цим 

документом було зроблено, умовно кажучи, крок назад стосовно розвитку 

правового регулювання права на таємницю кореспонденції. Такий висновок 

випливає з того, що в часи існування Російської імперії правом було охоплено 

не лише питання листів (з точки зору забезпечення їх таємниці), а й інших видів 

кореспонденції, як-то посилки, депеші, телеграфні повідомлення.  

Такий підхід, на нашу думку, частково зумовлювався тим, що у цей 

період було побудовано абсолютно нову, вільну державу, якої довго прагнув 

український народ. Така обставина підтверджується вступним словом ІV 

Універсалу Української Центральної Ради: «Народе України. Твоєю силою, 

волею, словом стала на Землі українська вільна Народня Республіка. 

Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх, – борців за вольности і права 

трудящих» [289]. Відповідно, зважаючи на велике емоційне забарвлення 

наведеної цитати, яка підкреслює важливість відокремлення України у 

самостійну державу, припускаємо, що новий уряд прагнув до повної зміни 

державного ладу і правової системи, які б відрізнялись від попередніх, що 

утвердились в часи Російської імперії, за яких український народ страждав та 

був пригніченим. Певно, що саме з цієї причини при конструюванні 

Конституції УНР Центральна Рада не враховувала увесь накопичений правовий 

досвід Російської імперії. Окрім того, можемо припустити, що під впливом 

емоцій, з огляду на недостатній досвід законодавчої діяльності та урядування, а 

також на відсутність достатнього часу (постійні війни та боротьба за владу), 

Центральна Рада не мала змоги достатнім чином дослідити зарубіжний досвід 

регламентації права на таємницю кореспонденції.  

Виходячи з вказаного, вважаємо, що формулювання ст. 16 Конституції 



48 

 

Української Народної Республіки було лише першою спробою закріпити одне з 

основних прав українських громадян у терміновому порядку. Враховуючи це, 

припускаємо, що у подальшому таке положення було б переглянуте та 

доопрацьоване. Однак у той же день, 29 квітня 1918 р., владу було змінено, а 

названа Конституція була замінена іншим документом – Законами про 

тимчасовий державний устрій України [65], який не встановлював право на 

таємницю кореспонденції. Цей факт пояснювався специфікою внутрішньої 

політики П. Скоропадського, однією з рис якої була відмова від соціалістичних 

ідей Центральної Ради та обмеження демократичних прав і свобод громадян 

[36]. Такий підхід було запозичено у подальшому радянською владою, що 

підтверджується відсутністю нормативно-правового закріплення названого 

права (а також ряду інших прав громадян) у прийнятих в наступні роки (до 

кінця 30-х рр. ХХ ст.) Основних законах держави. 

Проте маємо зауважити, що у цей же час, після фактичного переходу 

влади до С. Петлюри (15 листопада 1919 р.) [279], в Україні було вчинено 

спробу відновити державну гарантію основних прав і свобод українського 

населення шляхом розроблення Всеукраїнською Національною Радою проекту 

Основного Державного Закону УНР 1920 року [155]. До важливих 

особливостей цього документа слід віднести наступні: 

– ним поверталось належне громадянам право на таємницю 

кореспонденції. Так, арт. 35 закріплював норму, відповідно до якої: «Тайну 

листування і тайну кореспонденції забезпечується всім громадянам. Можна її 

порушити тільки на підставі судового наказу» [155]. При цьому можемо 

побачити, що на відміну від попередньо розглянутої Конституції Української 

Народної Республіки 1918 р. дане положення поширювало правову охорону на 

усі види кореспонденції. Тобто, вагомим здобутком названого проекту 

нормативного акта було розширення змісту права на таємницю кореспонденції 

та посилення правового захисту громадян з цього приводу. Хоча нам 

вбачається дещо незрозумілим крок законодавця з приводу відмежування права 

на таємницю кореспонденції від права на таємницю листування. Водночас, на 
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нашу думку, це могло мотивуватись тим, що зазначена правова норма 

конструювалась шляхом доповнення раніше прийнятих правових положень; 

– він розширював сферу правового захисту громадян щодо їх 

кореспонденції не лише шляхом визнання права на відповідну таємницю, а й за 

допомогою встановлення інших заборон. Зокрема, арт. 23, у контексті 

проголошення права на недоторканність «мешкання громадянина», забороняв 

«одібрання листів, кореспонденції, документів, друків...» без відповідного 

«судового наказу на письмі ... у випадках, що їх передбачає закон» [155]. Тим 

самим, як на нас, проект Основного Державного Закону визначив необхідність 

правової охорони не лише змісту листів та іншої кореспонденції, а й загалом 

схоронності їх як документів та рухомих речей, чим гарантувалась 

неможливість позбавлення власників (адресатів або адресантів) цього майна. 

Вважаємо, що це було додатковим засобом забезпечення реалізації права осіб 

на таємницю кореспонденції, оскільки незаконне вилучення кореспонденції 

могло супроводжуватись подальшим протиправним розкриттям змісту 

відомостей, які містились у ній; 

– він визначив межі права на таємницю кореспонденції та випадки, за 

яких у встановленому законом порядку вважалось прийнятним відступити від 

обов’язку дотримання таємниці кореспонденції. А саме, окрім загального 

правила, розміщеного в арт. 35, про те, що порушення права на таємницю 

кореспонденції допускається лише за наявності відповідного судового наказу, 

арт. 52 передбачав: «громадянські права … тайни листування і кореспонденції 

(арт. 35) … можна часово припинити на час виняткового стану. Розпорядження 

про се може зробити тільки Рада Міністрів за згодою Голови Держави під час 

війни, або коли загрожує вибух війни, або на випадок внутрішніх розрухів чи 

масових протидержавних змов, що загрожують цілости держави, Основному 

Закону, або публичному безпеченству. Се розпорядження мусить бути 

оголошене у Вістнику Державних Законів за підписом Голови Держави і Ради 

Міністрів, з покликом на сей артикул. Воно повинно бути подано першому 

засіданню Державного Сойму на його затвердження. Окремий закон про 
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винятковий стан точно визначить переведення вище згаданих засад що до 

збільшення компетенції цивільної влади, або встановлення військової влади на 

місце цивільної» [155]. З наведеного бачимо, що арт. 52 оголошувались 

причини допустимого законом порушення права на таємницю кореспонденції, 

які у період з ХVІІ по ХІХ ст. слугували передумовами для таємної 

перлюстрації поштової кореспонденції. Тобто, вони набули розголосу та вже 

офіційно визнавались причинами для розкриття змісту кореспонденції 

громадян. 

Отже, Основний Державний Закон УНР 1920 р., у випадку його 

прийняття, слугував би підставою для більшої деталізації інституту таємниці 

кореспонденції, який би внаслідок цього набув подальшого розвитку. Окрім 

того, завдяки його положенням право на таємницю кореспонденції починало 

набувати певних обрисів, а це дало б змогу вести мову про його характер. Тому 

на підставі вказаних артикулів Основного Державного Закону можна було б 

стверджувати, що назване право не є абсолютним, оскільки Законом 

встановлювався ряд обставин, за яких воно могло бути порушеним, та 

визначався порядок відступу від обов’язковості його дотримання.  

Але у зв’язку з утвердженням радянської влади, у тому числі на території 

України, офіційного значення набули інші нормативно-правові акти. 

Починаючи з 1919 р. було прийнято низку законів, якими право на таємницю 

кореспонденції не визнавалось взагалі та, як наслідок, було припинено правову 

охорону інтересів, прав та свобод населення у цій сфері. До них належать 

нормативні акти як загального, так і спеціально-правового характеру, а саме: 

Конституція УСРР від 14 березня 1919 р. [95], Конституція УСРР від 15 травня 

1929 р. [101], Кримінальний кодекс УСРР від 1922 р. [114; 285], Кримінальний 

кодекс УСРР 1927 року [113].  

Хоча, зауважимо, що Кримінальний кодекс УСРР в редакції від 1932 р. у 

ст. 104
1
 передбачав кримінальне покарання за «присвоєння або розтрату 

поштових надсилань, які вчинила службова особа органів зв’язку» та за 

«невжиття службовою особою органів зв’язку вчасних заходів до забезпечення 
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зберігання поштових надсилань, через що сталася пропажа цих надсилань» 

[113, c. 38]. Проте названими положеннями було доповнено Кримінальний 

кодекс УСРР з метою розширення ст. 104 та викладено у контексті заборони 

привласнення й розкрадання грошей, цінностей або іншого майна, якими відала 

особа в силу свого службового становища [113, c. 38]. Тобто, дана норма не 

мала нічого спільного з необхідністю дотримання таємниці кореспонденції, що 

підтверджується також відсутністю у розділі VI «Злочини проти життя, 

здоров’я, волі і гідності» [113, c. 46-50] (як це мало місце у дореволюційному 

законодавстві, в частині злочинів проти честі і гідності громадян) будь-якої 

норми про караність діяння з порушення таємниці кореспонденції. 

Отже, на підставі розглянутого можемо наголосити на тому, що право на 

таємницю кореспонденції з 1919 р. до кінця 1930-х рр. не визнавалось 

радянською владою ані як основне, що потребує конституційного закріплення, 

ані як право, що потребує кримінально-правової охорони. Відповідно, цінність 

та вагомість цього права у системі прав та свобод громадян було настільки 

зменшено, що можна вести мову про його знецінення. Такий стан нормативно-

правового забезпечення таємниці кореспонденції (а точніше, його відсутності 

на рівні закону) став відображенням остаточного утвердження тоталітарного 

режиму в СРСР [83], для якого було характерним грубе порушення прав і 

свобод українців [279] та активне розгортання діяльності з перлюстрації [41]. 

Разом із тим варто наголосити на певній суперечності нормативно-

правових актів, які приймались в СРСР у цей період, у контексті вирішення 

питання про правове регулювання права на таємницю кореспонденції. 

Наприклад, ст. ст. 186–188 Кримінально-процесуального кодексу РСФРР від 15 

лютого 1923 р. [150] чітко визначали порядок вилучення поштово-телеграфної 

кореспонденції за умови отримання відповідного дозволу у прокурора, а саме: 

– ст. 186: «У випадку необхідності вчинити виїмку поштово-телеграфної 

кореспонденції, слідчий повідомляє належній поштово-телеграфній установі 

про затримку кореспонденції та просить у прокурора дозвіл на провадження 

виїмки» [150]; 
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– ст. 187: «Отримавши дозвіл прокурора, слідчий повідомляє належну 

поштово-телеграфну установу про доставляння до нього необхідної 

кореспонденції або повідомляє означену установу про час свого прибуття для 

провадження виїмки» [150]; 

– ст. 188: «Приступаючи до провадження виїмки, слідчий зобов’язаний 

пред’явити наявний у нього дозвіл прокурора завідуючому поштово-

телеграфною установою. Виїмка провадиться у присутності представника 

поштово-телеграфної установи» [150]. 

Наявність таких норм може навести на хибну думку, що права на 

таємницю кореспонденції нібито й дотримувались в окреслений період 

становлення СРСР, проте розглянуті вище факти доводять інше. Більш того, як 

на нас, то названі статті більше мали бюрократичний характер та були 

спрямовані на упорядкування провадження з виїмки поштово-телеграфної 

кореспонденції в інтересах слідства, а не на дотримання зазначеного права, яке 

фактично жодним нормативно-правовим актом не проголошувалось. 

У цьому ракурсі окремо слід звернути увагу й на існування підзаконного 

рівня регламентації таємниці кореспонденції у цей період. Зокрема, у п. 6 

Уставу поштового, телеграфного, телефонного і радіо зв’язку Союзу РСР, 

затвердженого постановою РНК СРСР від 15 лютого 1929 р. [149], 

закріплювалось: «Зміст усіх видів поштової, телеграфної і радіотелеграфної 

кореспонденції складає таємницю кореспондуючих осіб. Службовцям зв’язку 

загального користування і спеціального призначення забороняється 

порушувати означену таємницю, а також надавати стороннім особам будь-які 

відомості про те, ким і кому кореспонденція подана або ким і від кого 

отримана. За порушення правил цієї статті службовці зв’язку несуть 

кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законодавством 

союзних республік. Примітка. Під кореспонденцією розуміються усі види 

поштових відправлень (листи, посилки, грошові переведення та ін.), телеграми, 

радіотелеграми і телефонограми» [149]. 

На цій підставі можемо зробити декілька важливих, на нашу думку, 



53 

 

зауважень:  

– по-перше, п. 6 зазначеного Уставу встановлював обов’язок зі 

збереження таємниці кореспонденції, у той час як право на вказану таємницю 

союзним законодавством не закріплювалось. Такий стан нормативно-правового 

забезпечення нагадує нам дореволюційні часи, коли у Російській імперії 

названа таємниця проголошувалась виключно як обов’язок працівників сфери 

зв’язку та регулювалась лише спеціальними нормативно-правовими актами (без 

конституційно-правової регламентації). Це свідчить про відсутність розвитку 

інституту таємниці листування в частині названого аспекту та, навіть, про його 

регрес; 

– по-друге, має місце суперечність цитованого положення тогочасній 

правовій дійсності, оскільки п. 6 даного Уставу закріплював, що за його 

порушення працівники сфери зв’язку притягаються до кримінальної 

відповідальності відповідно до порядку, встановленого законодавством 

союзних республік. Однак союзне кримінальне законодавство тих часів не 

встановлювало такого порядку, як, власне, і не визнавало порушення таємниці 

кореспонденції злочином, про що ми згадували раніше; 

– по-третє, варто підкреслити наявність певної позитивної сторони даного 

нормативного акта, а саме – визначення поняття кореспонденції та його 

поширення на існуючі у цей час засоби комунікації: поштові відправлення 

(листи, посилки, грошові переведення та ін.), телеграми, радіотелеграми і 

телефонограми. Таке нововведення розкриває зміст інституту таємниці 

кореспонденції аналізованого періоду з точку зору об’єктів, які ним 

охоплюються та охороняються. Але маємо нагадати, що реальне забезпечення 

таємниці кореспонденції у цей час не здійснювалось.  

Отже, викладене підштовхує нас до висновку, що таємниця 

кореспонденції у період функціонування радянської влади з 1919 р. до кінця 

1930-х рр. знов починає розглядатись державою як юридичний обов’язок 

обмеженого кола осіб, як це мало місце у дореволюційні часи, з тим винятком, 

що питання відповідальності за його порушення не було урегульовано, тобто 
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мали місце відповідні прогалини законодавства. Враховуючи це, а також 

зважаючи на факти скасування конституційного права громадянина на 

таємницю кореспонденції та продовжуваної практики перлюстрації, 

обов’язковість дотримання таємниці кореспонденції у ці часи виглядає 

сумнівною. 

Така ситуація змінилась із прийняттям 5 грудня 1936 р. Конституції СРСР 

[91] та 30 січня 1937 р. Конституції УРСР [193], чому посприяли такі 

обставини: динамічний розвиток економіки; форсована індустріалізація; 

перетворення соціальної структури і перемога соціалізму у радянській державі; 

необхідність закріплення планового господарства, зміцнення культу 

особистості і держави диктатури пролетаріату; потреба у врегулюванні 

ширшого кола інститутів суспільного життя [310, c. 17]. Як наслідок, ці 

нормативні документи, у ст. 128 та ст. 127 відповідно, проголосили: 

«Недоторканність житла громадян і тайна листування охороняються законом» 

[91; 193]. Тим самим громадянам повернули конституційне право на таємницю 

кореспонденції, після чого останнє остаточно утвердилось і залишилось у 

системі основних прав і обов’язків громадян. 

Водночас можемо помітити, що названі основні закони обмежено 

тлумачать право на таємницю кореспонденції, поширюючи правову охорону 

лише на окремі види поштових відправлень – листи. До того ж додамо, що, як 

така, кримінально-правова охорона названого права була відновлена 

законодавцем значно пізніше – у 1960 р. (ст. 131 Кримінального кодексу УРСР 

від 28 грудня 1960 р. [112]; аналогічна норма містилась у ст. 135 Кримінального 

кодексу РСФРР від 27 жовтня 1960 р. [286]).  

Таке безвідповідальне та, деякою мірою, несерйозне ставлення 

законодавця до інституту таємниці кореспонденції тих часів пояснюється, на 

нашу думку, особливостями режиму правління радянської влади, для якого 

були характерними: політичний характер Конституції; декларативність прав і 

свобод громадян та фрагментарність їх правового регулювання [41; 83]; 

звуження меж свободи у сфері особистого життя громадян; тотальний контроль 
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за життям громадян за допомогою як правоохоронних органів, так і самих 

громадян, що збирали інформацію, у тому числі шляхом вилучення листів; 

процвітання правового нігілізму – мислення народних мас, спрямоване на 

беззаперечне підкорення владі, страх, психологічний та фізичний тиск [83]. Як 

наслідок, навряд чи можна було говорити про ретельність формулювання 

правових положень, якими визначались права та свободи громадян, та 

реальність намірів публічної влади щодо їх правового забезпечення. 

І лише після затвердження Конституції СРСР від 7 жовтня 1977 р. [92] 

(ст. 56) та Конституції УРСР від 20 квітня 1978 р. [100] (ст. 54), право на 

таємницю кореспонденції було знов представлене у розширеному вигляді: «... 

таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень 

охороняються законом» [92; 100] (з цього моменту можемо вести мову вже 

безпосередньо про право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов). 

При цьому відповідні доповнення до ст. 131 Кримінального кодексу УРСР (як і 

до аналогічних кримінальних законів союзних республік, однак у інші дати) 

були прийняті через декілька років після набрання сили Основним законом 

держави, а саме – від 12 січня 1983 р. [110; 179], що було зроблено значно 

швидше, аніж у попередньо розглянутому випадку. 

Описані зміни були зумовлені прийняттям міжнародною спільнотою 

таких важливих документів, як Загальна декларація прав людини від 10 грудня 

1948 р. [29] (ст. 12) та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

від 16 грудня 1966 р. [137] (ст. 17), які вивели право на таємницю 

кореспонденції на новий рівень і надали таким чином йому більшої значимості 

(поряд з іншими основними правами). Їх вплив на покращення підходу 

радянських республік до регулювання досліджуваного права, на нашу думку, 

можна пояснити за допомогою наступних фактів: 

– по-перше, цими міжнародно-правовими актами закріплювалось, що: 

ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань на таємницю 

його кореспонденції; кожна людина має право на захист від такого втручання 

чи таких посягань [29; 137]. Таке формулювання вже давало підстави поглянути 
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ширше на назване право, оскільки не обмежувало сферу його правової охорони 

лише листуванням; 

– по-друге, у преамбулах до вказаних міжнародно-правових документів 

було особливо підкреслено необхідність регламентації і дотримання, у тому 

числі, права на таємницю кореспонденції шляхом розкриття його значення. 

А саме, зі змісту означених положень випливає, що значення прийняття та 

охорони права на таємницю кореспонденції, як і решти основних прав людини, 

полягає у тому, що це: є основою свободи, справедливості й загального миру; 

випливає з властивої людській особі гідності; сприяє створенню такого світу, у 

якому люди будуть вільні від страху і нужди, що є високим прагненням людей; 

забезпечує стан, за якого людина не буде змушена застосувати, як останній 

засіб, повстання проти тиранії і пригнічення; сприяє розвитку дружніх відносин 

між народами; підтверджує цінність людської особистості; покращує умови 

життя при більшій свободі [29]. Інакше кажучи, оптимізація нормативно-

правового забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції 

визнавалась однією з обов’язкових та невід’ємних умов існування й розвитку 

держави, суспільства і кожної окремої людини; 

– по-третє, у преамбулах до цих документів встановлювались обов’язки 

держав – членів ООН (серед яких були СРСР та УРСР), зокрема, з приводу: 

виконання Загальної декларації прав людини; визнання й забезпечення 

основних прав та свобод людини, закріплених Декларацією, шляхом 

національних і міжнародних прогресивних заходів [29]; заохочення загального 

поважання і додержання прав і свобод людини [137]. Іншими словами, 

зазначені міжнародні документи зобов’язували держави, у тому числі СРСР та 

УРСР, відповідним чином відреагувати на їх прийняття та вдосконалити 

нормативно-правове забезпечення основних прав людини, включаючи право на 

таємницю кореспонденції.  

Отже, з викладеного бачимо, що, по-перше, охоплення національними 

конституціями УРСР та СРСР більшої кількості засобів комунікації, які 

підпадають під сферу дії права на таємницю кореспонденції, та відповідна 
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зміна формулювання правових норм, якими закріплюється та гарантується це 

право, було неминучим. По-друге, досліджене дає нам змогу виділити два рівні 

існування права на таємницю кореспонденції, які сформувались (виокремились) 

під час 1948–1978 рр., а саме: 

1) національний, який є відображенням нормативно-правової 

регламентації права на таємницю кореспонденції на національному рівні. Його 

основними рисами є те, що це право розглядається як: основне, конституційне 

право громадян окремо взятої держави, закріплене у її (тобто національному) 

законодавстві; національна цінність громадянського суспільства конкретної 

країни, яка самостійно, так би мовити, на власний розсуд, ставить перед собою 

завдання з приводу гарантування і забезпечення цього права, формулює його 

зміст та межі; 

2) наднаціональний, який є відображенням нормативно-правової 

регламентації права на таємницю кореспонденції на міжнародному рівні. До 

його визначальних рис слід віднести те, що це право визнається: неодмінною 

умовою життєдіяльності та співіснування усіх людей як в межах певної країни, 

так і поза ними (наприклад, у контексті міжнародного співробітництва та 

спілкування); невід’ємним правом абсолютно кожної людини, незалежно від 

того, громадянином якої держави вона є; обов’язковим, з точки зору його 

регламентації і забезпечення, для усіх держав-членів ООН, незалежно від того, 

чи закріплювалось воно на той час у національному законодавстві. 

Підсумовуючи вищевказане, наголосимо на тому, що наднаціональний 

рівень права на таємницю кореспонденції є вищим за національний, оскільки 

він ніби формує засади та зобов’язує держави вводити зазначене право до 

національної системи прав та обов’язків громадян, дотримуватись його та 

забезпечувати за допомогою правових регуляторів. На наднаціональному рівні 

право на таємницю кореспонденції проголошується та, умовно кажучи, існує, 

незалежно від фактів його визнання конкретними державами та закріплення у 

національних нормативно-правових актах. 

Зважаючи на це, підкреслимо, що виділення цих двох рівнів має, на нашу 
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думку, важливе наукове значення, оскільки дає змогу: коротко окреслити та 

підтвердити вплив розглянутих міжнародно-правових документів на 

становлення інституту таємниці кореспонденції і телефонних розмов в Україні; 

поглянути на право таємниці кореспонденції і телефонних розмов як на 

складне, багатоаспектне та вагоме правове явище; охопити якомога більше 

аспектів названого права з метою комплексного розкриття й характеристики 

його сутності. 

Таким чином, як підсумок до розглянутого нами періоду формування 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов від 1918 р. до 1991 р. 

(післяреволюційний), зазначимо, що його можна охарактеризувати як етап 

остаточного утвердження означеного права. Протягом окресленого періоду 

право на таємницю кореспонденції було визнано основним правом людини і 

громадянина та закріплено у національних конституціях (переважно) усіх 

держав світу, у тому числі й України. Серед визначальних рис інституту 

таємниці кореспонденції (в Україні та СРСР) у цей період можемо виділити:  

1) негативні: неоднорідність розвитку, що проявлялось у постійній зміні 

обсягу названого права (то в більший, то в менший бік) та нестабільність його 

правової регламентації (воно то скасовувалось, то знов поверталось до системи 

основних прав і свобод громадян); декларативний характер права на таємницю 

кореспонденції; політичний характер національних конституцій, тобто 

гарантування основних прав і свобод залишалось «на папері», у той час як 

фактично вони не дотримувались. Основними факторами впливу були: 

неодноразова зміна влади (на початку періоду); часті порушення та зневажливе 

ставлення до прав людини й особистості з боку влади; особливості радянської 

ідеології; 

2) позитивні: деталізація й уточнення поняття кореспонденції (до якого 

було віднесено поштові відправлення (листи, посилки, грошові переведення 

тощо), телеграми, радіотелеграми і телефонограми); розширення (ближче до 

кінця періоду) права на таємницю кореспонденції шляхом його доповнення 

правом на таємницю телефонних розмов; поява наднаціонального рівня 
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регламентації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Основними факторами впливу були: необхідність врегулювання більшої 

кількості інститутів суспільного життя; розвиток економіки; активізація 

міжнародної співпраці; прийняття Загальної декларації прав людини і 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

Однією з головних, на нашу думку, особливостей названого історичного 

етапу є те, що у цей період було закладено основи сучасного інституту 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов України (при цьому ми не 

заперечуємо важливість попередніх історичних періодів, під час яких було 

також зроблено вагомий внесок у його розвиток), зокрема, шляхом: визнання 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов як права, що дало підстави для 

його регламентації відповідним чином; закріплення у Конституції УРСР 

(спочатку – УНР), що заклало початок його унормування на конституційному 

рівні; конструювання його формулювання у відповідному правовому 

положенні, яке було взято за основу та розвинено у Конституції незалежної 

України; встановлення обов’язку держави з його регламентації та правового 

забезпечення на міжнародному рівні, що створило передумови, у тому числі, 

для утвердження незалежною державою відповідного напряму нормотворчої 

діяльності органів публічної влади; прийняття ряду важливих нормативних 

документів загального значення, насамперед – міжнародно-правових, які стали 

частиною національного законодавства та одними із джерел правового 

регулювання відносин у цій сфері.  

Однак зауважимо, що реального значення цей інститут набув лише після 

розпаду СРСР. Маємо на увазі, що завдання держави із забезпечення реалізації 

права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов стало 

виконуватись тільки після проголошення незалежності України. Це 

пояснюється характерною особливістю радянської держави – державні інтереси 

було поставлено вище за інтереси, права і свободи особи. З моменту ж 

утворення нової держави Україною було офіційно проголошено курс на 

впровадження демократичних засад та цінностей існування суспільства (у тому 
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числі забезпечення належного захисту прав і свобод людини і громадянина), що 

не лише нормативно закріплювалось [48; 99], а й поступово почало 

виконуватись. Підтвердженням цьому є сучасний стан української системи 

права, численна кількість прийнятих нормативно-правових актів, стратегій 

правових реформ, спрямування розвитку національного права до стандартів 

розвинених демократичних і правових європейських держав.  

Вказане, у свою чергу, дає нам підстави вести мову про ще один етап 

формування права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов – 

сучасний, або етап удосконалення нормативно-правового забезпечення 

реалізації цього права (починаючи від 1991 р. по сьогоднішній день). Його 

особливості розкриватимуться у наступних підрозділах нашого дослідження, 

тому вважаємо за доцільне зробити загальні підсумки до розглянутого 

історичного аспекту становлення й розвитку зазначеного права. 

Так, за наслідками вивчення цього питання можемо зробити наступні 

висновки: 

1) таємниця кореспонденції і телефонних розмов – це складне й 

багаторівневе, історично обумовлене правове явище, представлене: з одного 

боку, як основне і невід’ємне право людини і громадянина; з другого – як 

правовий і моральний обов’язок громадян та службовий обов’язок працівників 

сфери зв’язку щодо осіб, наділених відповідним правом; з третього – як 

правило співіснування та комунікації людей, а також діяльності публічних 

установ у сфері зв’язку;  

2) протягом тривалого процесу його становлення (починаючи з античних 

часів) держава і суспільство (як на території сучасної України, так і в інших 

країнах), під впливом відповідних історичних обставин і чинників, поступово 

визнавали та надавали значення кожній із названих складових, однак перехід 

від одної до іншої подекуди тривав століттями (що підтверджується і 

нормативно-правовими документами окремих держав, прийнятими у різні 

історичні періоди, починаючи з ХІХ ст.). З розвитком суспільних відносин та 

переорієнтацією діяльності публічної влади на права та інтереси особистості у 
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ХХ ст. (і, доцільно додати, у ХХІ ст.) інститут таємниці кореспонденції і 

телефонних розмов остаточно сформувався, а при його правовій регламентації 

перше місце посіло відповідне право особи; 

3) з часів виникнення до моменту оформлення у законодавстві 

безпосередньо як права правове значення таємниці кореспонденції і, згодом, 

телефонних розмов зростало з кожним історичним періодом, охоплюючи все 

нові причини проголошення, дотримання й забезпечення за допомогою 

правових регуляторів. Серед них основними були: забезпечення інтересів 

держави щодо збереження державних секретів та інтересів заможних громадян 

щодо захисту їх таємниць і репутації; зміцнення довіри до пошти, а також до 

держави з точки зору піклування про інтереси населення; упорядкування 

діяльності публічних установ у сфері зв’язку та їх посадових і службових осіб; 

захист честі й гідності людини, її потреб; урегулювання на нормативному рівні 

комунікативної складової суспільного життя. 

 

1.2. Поняття та зміст права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов  

 

Результати дослідження, отримані у попередньому підрозділі наукової 

роботи, допомогли нам сформувати загальну уяву про сутність та значення 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Це дає нам підстави 

перейти до більш конкретного питання, яке стосується сучасного розуміння 

поняття та змісту названого права. Його з’ясування дасть нам змогу у 

подальшому максимально й коректно розкрити тему наукової праці, охопити 

якнайбільше аспектів досліджуваної проблематики, сформулювати ефективні 

пропозиції та рекомендації. 

Приступаючи до виконання поставленого завдання, насамперед 

наголосимо на тому, що у наукових джерелах окреслене питання розкривається 

доволі розрізнено, фрагментарно, а подекуди й непослідовно, внаслідок чого 

ускладнюється можливість однозначно зрозуміти, що ж являє собою право на 
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таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Тому з метою отримання 

конкретних відповідей доцільно передусім встановити особливості сучасного 

стану наукових розробок у досліджуваній сфері, а саме: відзначити основні 

концепції та наукові підходи, розглянути їх змістовне наповнення та 

сформулювати власну позицію щодо них. Завдяки цьому ми зможемо створити 

відповідний базис та спрямувати наше дослідження у коректному напрямі. 

З огляду на означену мету, а також на підставі аналізу юридичної 

літератури та систематизації матеріалів зазначимо, що деталізація сутності 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов здійснюється вченими 

в сучасних умовах таким чином: 

– по-перше, застосовуються дві протилежні концепції розуміння 

зазначеного права, згідно з якими воно розглядається як: 1) складова, елемент 

більш широкого за своїм змістом права на таємницю особистого і сімейного 

життя (або на недоторканність приватного життя); 2) самостійне право особи, 

зміст та значення якого, навпаки, є ширшим та виходить за межі приватного 

життя; 

– по-друге, у межах названих концепцій сформовано декілька підходів до 

тлумачення поняття цього права: 1) через категорії «таємниця» та «особиста 

таємниця»; 2) шляхом звернення до змісту цього права (його окремих аспектів); 

3) ведучи мову безпосередньо про право особи, виділяючи його суб’єктивне та 

об’єктивне значення; 4) комплексно, враховуючи усі можливі аспекти 

досліджуваної категорії (як предмет правового регулювання, правовий 

інститут, елемент правового статусу особистості, особисте право, обов’язок 

держави, суб’єктивне право, аспект особистої недоторканності, 

фундаментальна ідея, універсальний принцип права та ін.), у різних варіаціях; 

– по-третє, можна виділити два основні, не пов’язані між собою, підходи 

до розкриття змісту права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а 

саме: 1) як суб’єктивного права, шляхом виділення правових можливостей 

(правомочностей) наділеної правом особи; 2) як об’єкта правової охорони, 

шляхом виділення структурних складових, які охоплюються поняттям даного 
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конституційного права та на які поширюється дія відповідних правових норм 

(поділяючи їх за засобами комунікації або за характером відомостей, що 

передаються при спілкуванні). 

Наведене узагальнення є корисним, адже воно: дає змогу у межах однієї 

роботи побачити рівень наукового опрацювання та існуючі напрями наукового 

пізнання згаданої теми; систематизує й упорядковує існуючі наукові підходи і 

концепції, застосовані у різноманітних наукових джерелах; сприяє системному 

та виваженому викладу основного питання даного підрозділу. Відповідно, 

орієнтуючись на викладене, ми можемо перейти до безпосереднього 

ознайомлення зі змістом наявних у літературі наукових поглядів з метою 

комплексного вивчення та обґрунтування, власне, поняття та змісту права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Повертаючись до названих вище концепцій, які, до речі, являють собою 

основу для характеристики права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов та безпосереднім чином впливають на судження вчених стосовно його 

поняття, змісту та значення, зауважимо, що найпоширенішою з них є концепція 

розуміння вказаного права як елементу права на таємницю особистого і 

сімейного життя (або права на недоторканність приватного життя) (для 

зручності пропонуємо її назвати «особистісною»). До головних особливостей 

досліджень, в основу яких покладено цю концепцію, слід віднести те, що: 1) 

право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов вивчається у 

безпосередньому зв’язку з інше названим правом; 2) у загальній частині 

наукових праць, присвячених праву на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов та його правовій охороні, передусім йдеться про поняття та значення 

права на таємницю особистого і сімейного життя (або недоторканності 

приватного життя), і лише наче мимохідь згадується безпосередній предмет 

наукових пошуків; 3) при вивченні історичного аспекту розвитку правової 

охорони права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов у своїй 

більшості матеріали присвячені питанням охорони права на особисте життя. 

Основні ідеї, які розвиваються вченими з цього приводу, 
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конкретизуються за допомогою наступних положень наукових напрацювань: 

– «недоторканість приватного життя включає у себе: … недоторканність 

документів; телефонних розмов, поштових, телеграфних повідомлень 

особистого характеру»
 

[293, c. 19]; «право на недоторканність приватного 

(особистого) життя розглядається як система складових елементів, до яких 

відноситься … право на таємницю листування, телефонних розмов, поштових, 

телеграфних та інших повідомлень…» [40]; «конституційне право на таємницю 

листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень 

є складовим елементом інституту недоторканності приватного життя» [40]; 

«право на таємницю телефонних розмов є складовою недоторканності 

приватного життя, особистої та сімейної таємниці, захисту честі та доброго 

імені. Посягання на таємницю телефонних розмов є одночасно посяганням на 

недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниці, захисту 

честі та доброго імені» [305, c. 27-28, 36]; «право на недоторканність таємниці 

особистої кореспонденції є складовою частиною права на недоторканність 

приватного (особистого та сімейного) життя людини» [19, c. 54; 37, c. 18]. 

Наведені цитати прямо вказують на належність права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, на думку авторів, до складових права на 

приватне (особисте) життя; 

– «ідея поваги особистого життя, а, відповідно, і таємниці листування, 

телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень, пройшли 

складний шлях становлення у праві» [293, c. 17]. Отже, як бачимо, тим самим 

підкреслюється першочерговість права на таємницю особистого життя, яке 

вводиться у статус більш загальної та широкої категорії щодо права на 

таємницю кореспонденції, яке, відповідно, видається як часткова (складова 

частина загального поняття); 

– «положення про систему гарантій права на недоторканність приватного 

життя, особисту та сімейну таємницю розкривається правом кожної людини на 

таємницю листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших 

повідомлень» [293, c. 17]; «це конституційно-правова гарантія кожної людини 
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на недоторканність приватного життя» [40]; «забезпечення дотримання цього 

права виступає гарантією недоторканності приватного життя, особистої та 

сімейної таємниці, захисту честі та доброго імені» [305, c. 28, 36]. Дані тези 

підтверджують вищевказане та дозволяють говорити про відношення 

«загальне-конкретне» між названими правами. Маємо на увазі, що право на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, згідно з аналізованою 

концепцією, входить до права на таємницю приватного життя, а його 

регламентація і правова охорона конкретизують окремі аспекти більш 

загального права, слугуючи додатковою гарантією дотримання у таємниці 

особистого життя громадян;  

– «недоторканність приватного (особистого життя) означає можливість 

відособлення приватної недоторканності документів; телефонних розмов, 

поштових, телеграфних повідомлень особистого характеру» [293, c. 19]; «право 

на недоторканність таємниці особистої кореспонденції є більш вузьким, 

спеціальним видом такого об’єкту кримінально-правової охорони, як право на 

таємницю особистого (сімейного) життя» [19, c. 54]. За допомогою наведених 

тез автори стверджують, що у межах недоторканності приватного життя можна 

виділяти недоторканність кореспонденції і телефонних розмов, як конкретне 

явище, що дає змогу конкретизувати та деталізувати окремі питання, які 

охоплюються загальною категорією; 

– із забезпеченням конституційних та інших прав пов’язані саме категорії 

«особиста таємниця» та «сімейна таємниця», зміст яких становлять відомості, у 

тому числі отримані шляхом листування і телефонних розмов [293, c. 17-18]; 

правовій охороні підлягає «таємниця приватного життя, тобто особиста 

таємниця» [293, c. 18], чим, у той же час, ототожнюються наведені поняття; 

«Конституція … закріпила право кожного на таємницю телефонних розмов та 

інших повідомлень, зміст яких складає особиста таємниця» [305, c. 36]; 

«таємниця телефонних розмов … як складова особистої таємниці» [305, c. 38]. 

Такими положеннями вчені ніби остаточно та нерозривно пов’язують між 

собою зміст категорій «таємниця кореспонденції і телефонних розмов», 
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«особиста таємниця» і «таємниця приватного життя», чим додатково 

підтверджують зв’язок права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов і права на недоторканність приватного (особистого) життя.  

Існування «особистісної» концепції пояснюється декількома 

обставинами: 

– по-перше, як зазначають її прибічники [305, c. 28], таке розуміння права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов зумовлене особливостями 

його міжнародно-правової регламентації. Зокрема: ст. 12 Загальної декларації 

прав людини передбачено: «Ніхто не може зазнавати свавільного втручання до 

його особистого і сімейного життя, свавільного посягання на недоторканність 

його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. 

Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких 

посягань»;   ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [90] закріплено: «Кожен має право на повагу до свого приватного і 

сімейного життя, до свого житла і кореспонденції»; ч. 1 ст. 17 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права встановлено, що: «Ніхто не повинен 

зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне 

життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або 

таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і 

репутацію»; 

– по-друге, має місце певна історична обумовленість зазначеного, 

оскільки, окрім прийнятих у 1940–1970-х рр. міжнародно-правових документів, 

які ми назвали вище, регламентація права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов у поєднанні з іншими правами (тобто в межах одного 

нормативного положення) здійснювалась у Конституції УРСР 1978 р. (та 

Конституції СРСР 1977 р.), де у ст. 54 (ст. 56, відповідно) закріплювалось, що 

«особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов і 

телеграфних повідомлень охороняються законом». У свою чергу, попередньо 

прийняті конституційні закони аналогічним чином пов’язували право на 

таємницю кореспонденції з правом на недоторканність житла (наприклад, ст. 
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127 Конституції УРСР 1937 р.); 

– по-третє, варто зважати на той факт, що деякі з наукових досліджень з 

окресленої тематики здійснюються на підставі російського законодавства, у 

тому числі ст. 23 Конституції РФ [94], у межах якої закріплено: «1. Кожен має 

право на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, 

захист своєї честі та доброго імені. 2. Кожен має право на таємницю 

листування, телефонних перемовин, поштових, телеграфних та інших 

повідомлень. Обмеження цього права є допустимим тільки на підставі судового 

рішення». Звідси випливає, що на кшталт міжнародно-правових документів, 

прийнятих близько середини ХХ ст., та радянського законодавства, в РФ право 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов закріплюється у контексті 

регламентації цілої сукупності особистих прав людини і громадянина. 

Водночас, перш ніж прокоментувати викладене, вважаємо за доречне 

ознайомитись з основними положеннями другої концепції розуміння права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, відповідно до якої останнє 

розглядається як самостійне право, оскільки вона побудована переважно на 

запереченні попередньо розглянутої концепції. Її центральною ідеєю є те, що 

«право на таємницю кореспонденції не обмежується лише приватним життям 

особи» [250, c. 21-22]. Вона розвивається у наступних положеннях наукових 

доробок: 

– «віднесення таємниці листування, телефонних розмов, поштових, 

телеграфних та інших повідомлень лише до таємниці приватного життя не 

повною мірою співвідноситься із суб’єктним складом даного виду таємниць. 

Так, для працівників спеціалізованої організації, що забезпечує передачу таких 

повідомлень, таємниця кореспонденції є професійною, оскільки доступ до 

інформації отриманий ними у процесі здійснення службових обов’язків» [250, 

c. 21]. У даному випадку, на нашу думку, уточнюється, що поняття таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов виходить за межі особистого життя 

людини, оскільки у протилежному випадку його забезпечення третіми особами 

(операторами зв’язку, органами публічної влади) буде неможливим. Проте 
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доцільно зауважити, що з цієї точки зору (у контексті наведеного прикладу) 

йдеться про кореспондуючі такому праву обов’язки працівників сфери зв’язку, 

які не належать до категорії особистих обов’язків, вони є службовими та 

професійними. Тому, розглядаючи право на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, буде вкрай некоректним обмежувати його вивчення та 

сферу дії виключно рамками особистого життя; 

– «хоча право на таємницю листування, телефонних розмов, поштових, 

телеграфних та інших повідомлень найменш далеко відстає за змістом від права 

на недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниці, однак 

воно іманентно включене до системи конституційних прав особистості, будучи 

пов’язаним з іншими основними правами» [250, c. 21]. Тобто, тим самим, не 

заперечуючи явного зв’язку зі сферою приватного життя, наголошується на 

тому, що право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, по-перше, 

належить до окремих особистих прав, по-друге, виходить за межі права на 

недоторканність приватного життя і, по-третє, пов’язане з правом на таємницю 

особистого та сімейного життя так само, як і з рештою основних прав людини 

(іншими словами, пов’язане не лише з названим правом, а й з іншими, 

наприклад, з правом на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, закріплене у ст. 34 Конституції України (ст. 10 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [7, c. 22-23])), тобто їх 

зв’язок носить відносний характер; 

– «Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

захищає чотири права: на приватне життя, на сімейне життя, на житло та на 

кореспонденцію. Ці права частково взаємно перетинаються. Суд не завжди 

встановлює чітке розмежування між викладеними у ст. 8 правами» [7, c. 24]. 

Тобто, аналізуючи міжнародно-правові акти та судові рішення (зокрема, 

Європейського суду), науковці наголошують на тому, що у межах однієї статті 

названим нормативним документом закріплено різні права людини, і хоча вони 

мають певні точки дотику та спільні сфери правового впливу (захисту), вони не 

можуть ототожнюватись та не визнаються частинами одного цілого або ж одне 
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одного; 

– «таємниця листування, телефонних розмов тощо є важливою гарантією 

права на недоторканність приватного життя особи, її особистої та сімейної 

таємниці, але воно не може бути зведене тільки до неї. Вимога права про 

забезпечення таємниці повідомлень виходить за межі приватного життя і 

значною мірою поширюється на сферу службових або суспільних відносин» 

[157]; «право кожного на таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції тісно пов’язане з правом на невтручання 

до особистого і сімейного життя, передбаченого ст. 32 Конституції. Проте 

положення ст. 31 Конституції виходять за межі виключно приватного життя 

людини і не можуть бути зведені тільки до забезпечення особистої або сімейної 

таємниці. Вони рівною мірою стосуються й сфери службових, ділових та інших 

суспільних відносин» [117]. Як продовження викладеного вище, даними тезами 

акцентується увага на тому, що право на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, по-перше, є ширшим за своїм змістом, який не 

обмежується лише сферою приватного життя, тобто, ним можуть охоплюватись 

відносини особистого характеру, однак цим не вичерпуються питання, які 

охороняються за допомогою регламентації та забезпечення даного права 

(мається на увазі, що спілкування може відбуватись на абсолютно будь-які 

теми). По-друге, з точки зору таємниць, які можуть передаватись шляхом 

відправлення кореспонденції і телефонних розмов, слід звернути увагу на те, 

що у контексті спілкування між особами, які мають відповідне відношення 

(доступ) до певної інформації, можуть зачіпатись (або безпосередньо 

передаватись) відомості, які становлять як особисту та сімейну таємницю, так і 

комерційну або державну. Звідси випливає висновок, що обмеження права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов виключно відношенням до 

особистого та сімейного життя, інакше кажучи, розглядати його як додаткову 

гарантію збереження тільки особистої та сімейної таємниці є недалекоглядним. 

Наведені аргументи, що являють собою сутність концепції розуміння 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права, 
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мають певний сенс та дають змогу ширше поглянути на це право, його зміст та 

призначення. Разом із тим, на нашу думку, їх можна доповнити, що допоможе 

набути такій позиції довершеного вигляду. Зокрема, орієнтуючись на причини 

виділення «особистісної» концепції, зазначимо наступне: 

– на відміну від російського законодавства, Конституція України 

закріплює право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

відокремлено від решти прав, виділяючи для нього окрему статтю. Більш того, 

слід поглянути на його розміщення в Основному Законі – стаття, що 

регламентує назване право (ст. 31), розміщена перед статтею, яка встановлює 

право на недоторканність особистого і сімейного життя (ст. 32). Вважаємо, що 

такий підхід українського законодавця можна трактувати як: офіційне визнання 

самостійного значення та цінності права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов; розділення сфери захисту кожним з названих 

конституційних прав; розуміння недоцільності обмеження права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов особистою (сімейною) сферами; 

– у радянські часи законодавець вимушений був під впливом відомих 

обставин та процесів, які відбувались у державі та світі (що було розглянуто у 

попередньому підрозділі нашого дослідження), закріпити право на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов. Проте у той же час регламентація цього 

права мала декларативний характер, а реальне дотримання та забезпечення 

основних прав людини і громадянина не здійснювалось (мало місце лише «на 

папері»). Тому ретельність формулювання та продуманість нормативного 

закріплення зазначеного права, умовно кажучи, не були важливими, як і не 

визнавалась цінність та значущість його реалізації. Однак сучасний стан 

правового регулювання суспільних відносин обумовлюється новою ідеологією 

та політичним курсом на ефективне забезпечення основних прав і свобод 

населення, які вкрай відрізняються від радянських. Враховуючи це, вважаємо 

недоречним застосування радянського підходу до нормативно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

при тлумаченні сутності останнього, оскільки він (цей підхід) є не сучасним, а 
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застарілим, таким, що не відповідає правовим реаліям на сьогоднішній день; 

– закріплення міжнародно-правовими актами у межах однієї статті права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов разом з іншими особистими 

правами зовсім не означає, що вони всі є «субправами» (тобто, складовими 

частинами одного права). Як ми зазначали вище, це самостійні, різні права, 

кожне з яких має окреме значення. Звичайно, беззаперечним є той факт, що 

вони усі мають точки дотику, перетину, які взято за критерій, що слугував 

причиною для їх регламентації в межах одного правового положення. Однак 

очевидним є й те, що ними (такими точками – спільними або суміжними 

питаннями) не обмежуються ані зміст, ані значення цих прав. Більш того, варто 

зважати на те, що названі вище міжнародно-правові документи мають 

загальний характер, а тому цілком природним є застосування певного 

узагальнюючого підходу при регламентації групи прав і свобод людини і 

громадянина. Ці документи являють собою вказівки на те, у якому напрямі 

мають діяти держави, а вже останні у національних законодавствах, 

опираючись на положення цих актів, конкретизують та ретельно 

регламентують кожне право особи. 

З викладеного можемо побачити, що підстави для обмеження права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов виключно приватною 

(особистою та сімейною) сферою відсутні і, навіть більше, мають місце вагомі 

обставини, які дозволяють вести мову про самостійне значення даного права, 

зміст якого є ширшим за той, що пропонується представниками «особистісної» 

концепції. Для остаточного доведення нашої позиції маємо звернутись до ще 

декількох факторів, які, на нашу думку, відіграють не останню роль в 

обґрунтуванні зазначеного. Передусім йдеться про звужене тлумачення поняття 

«приватне життя» (звернімо увагу, що ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод закріплює досліджуване нами право у статті під 

назвою «Право на повагу до приватного і сімейного життя»). 

У цьому ракурсі слід навести позицію Європейського суду з прав 

людини, який у своїх рішеннях [266; 326] встановлює, що поняття «приватного 
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життя» є широким і не піддається вичерпному визначенню [7, c. 26]. Воно є 

ширшим, як зазначає з цього приводу Х. Хембах на підставі аналізу численних 

судових рішень, аніж те, що загалом розуміється як «приватність» або просто 

«право бути залишеним у спокої», включаючи до себе, зокрема, особисту 

автономію та розвиток, можливість взаємодіяти з іншими людьми, фізичну та 

психологічну недоторканність а також, певною мірою репутацію особи [7, c. 

26-27].  

Розвиваючи цю думку, Т. Фулей зазначає, що, як вбачається з практики 

Європейського суду з прав людини за ст. 8 Конвенції, право на повагу до 

«приватного життя» є правом на приватність, правом жити так, як кожен того 

бажає, і бути захищеним від оприлюднення фактів приватного життя. Певною 

мірою це передбачає також право встановлювати та підтримувати зв’язки з 

іншими особами, особливо коли йдеться про висловлення почуттів, а також для 

розвитку та ствердження себе як особистості [7, c. 28; 333]. Воно охоплює: 

персональні дані про людину; деякі аспекти фізичного та соціального «я» особи 

[262]; встановлення та підтримання стосунків з іншими людьми й зовнішнім 

світом [315; 323]; ім’я, прізвище особи (зміна, написання) [255; 318]; зовнішній 

вигляд особи; визначення персональної ідентичності (вибір імені, способу 

одягатись, сексуальна ідентичність тощо) [49; 315]; право визначати своє 

приватне життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб [326]; право на 

доступ до інформації, пов’язаної з особою та визначенням її правового статусу 

[262; 317; 324]; здоров’я людини, медичне втручання, вільне розпорядження 

своїм тілом [257; 260]; збирання медичних даних, складання історії хвороби, 

конфіденційність медичних даних [264]; право особи на фізичну і моральну 

(психічну) цілісність [329]; право на розвиток особистості; право особи на 

безпечне довкілля [258; 261; 267]; відсутність численних щоденних 

незручностей, пов’язаних з ідентифікацією особи [266]; право на приватний 

простір тощо [7, c. 28-30]. 

Отже, категорія «приватне життя», як вбачається з наведеного, може 

застосовуватись та й, власне, тлумачиться, зокрема в європейських державах, 
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значно ширше, аніж підносять це представники «особистісної» концепції 

(відомості, які відносять вчені до категорії особистих, ми розглянемо пізніше). 

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, це поняття 

відрізняється за рисою причетності до особи. Тобто, воно включає будь-які 

відносини, що стосуються людини та її сприйняття як себе, так і зовнішнього 

світу. У світлі такого розуміння приватного життя, що випливає з невичерпного 

переліку, наведеного вище, зазначимо, що до «приватної сфери» можна 

віднести практично будь-які права особи лише за тією підставою, що їх 

реалізація пов’язана з життєдіяльністю людини. Наприклад, назване право 

особи на безпечне довкілля, що, як нам відомо, жодним чином не обмежується 

особистим та сімейним життям. Звідси можемо зробити висновок, що ст. 8 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, проголошуючи 

право на таємницю кореспонденції у контексті поваги до приватного та 

сімейного життя, не зводить назване право до меж «особистого» життя. 

Хоча додамо від себе і те, що навіть за умов звуженого тлумачення 

поняття приватного життя (допускаючи такий варіант розуміння міжнародно-

правових норм), підхід до регламентації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, застосований у згаданій Конвенції, можна також 

розцінювати як унормування даним конкретним актом окремо взятого аспекту 

життєдіяльності людини, що, у свою чергу, не виключає можливості 

урегулювання названого права іншими, у тому числі національними 

нормативними актами більш комплексно, широко, охоплюючи й інші його 

аспекти.  

Такий погляд можна підтвердити також і тим, що жодним чинним 

нормативно-правовим актом України не регламентується необхідність захисту 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов лише в частині спілкування про 

особисте та сімейне життя. Усі правові норми спрямовані загалом на 

забезпечення таємниці опосередкованого телекомунікаційними технологіями 

спілкування між людьми, без групування його за співрозмовниками чи темами 

для бесід.  
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Крім того, у продовження викладу про ширше значення поняття 

«приватне життя» слід розглянути це питання і під іншим кутом. Як зазначає Т. 

Фулей, починаючи з радянських часів у законодавстві та фаховій літературі 

терміни «приватність» чи «приватне життя» не використовувались, натомість 

застосовувались і продовжують застосовуватись інші терміни, наприклад, 

«особисте життя» [7, c. 27] (з чого, на нашу думку, простежуються, так би 

мовити, корені звуженого розуміння приватного життя та права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов). Використання термінології у цьому 

випадку не є питанням лише лексичним [7, c. 27], «диктуючи нам норми 

мислення, мова водночас задає і правила поведінки» [63]. За кожним терміном 

приховується певна концепція, тому варто з’ясувати семантичне значення 

вживаних слів [7, c. 27]. 

Слово «приватний» в українській мові вживається у наступних 

значеннях: по-перше, такий, що належить окремій особі (особам), недержавний, 

несуспільний; по-друге, такий, що стосується окремої особи (осіб), особистий; 

не пов’язаний зі службовою або суспільною діяльністю, який не має офіційного 

значення, не діловий [23, c. 1110]. Відповідно, «приватне життя» розглядається 

як таке, що стосується окремої особи, належить їй і не пов’язане зі службовою 

діяльністю, не має офіційного ділового компоненту. Водночас у вітчизняній 

юридичній літературі частим є використанням терміна «особистий», яке 

вживається у наступних значеннях: по-перше, такий, що є власністю окремої 

особи, безпосередньо належить їй; персональний, власний; по-друге, такий, що 

безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов’язаний з нею; який виражає 

індивідуальні особливості, нахили тощо якої-небудь особи; по-третє, такий, що 

здійснюється безпосередньо, не через інших осіб або здійснюється ким-небудь 

від власного імені [7, c. 27-28; 23, c. 861]. 

Таким чином, у певних випадках, як вказує Т. Фулей, означення 

«приватний» та «особистий» можуть вживатись як синоніми – наприклад, коли 

йдеться про компонент значення «що стосується якої-небудь особи, пов’язаний 

з нею», «який належить окремій особі». Разом із тим відтінками терміна 



75 

 

«приватний» в українській мові є «неділовий», «неофіційний», тоді як терміна 

«особистий» – «персональний, власний», «безпосередній», такий, що «виражає 

індивідуальні особливості, нахили» [7, c. 28]. 

Вивчення цих категорій з лексичної, семантичної точки зору, по-перше, 

сприяє відмежуванню категорій «приватне спілкування», «приватна 

кореспонденція», а також права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов у контексті «поваги до (недоторканності) приватного життя» від 

«особистої» складової цих понять. У зв’язку з цим знову підкреслимо, що 

поняття «приватне» є ширшим за «особисте», останнє ж належить до проявів 

«приватного», є одним із його аспектів (чим ми не применшуємо його 

значимості), що підтверджується розглянутим вище. По-друге, дає змогу 

виділити критерій для розмежування «приватного спілкування», «приватної 

кореспонденції» від решти сфер спілкування, решти кореспонденції, який, на 

нашу думку, і слугує підставою для встановлення питань (аспектів, сторін, 

відносин) функціонування суспільства, які підпадають під юридичний захист за 

допомогою регламентації і нормативно-правового забезпечення реалізації права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Маємо на увазі критерій офіційності, який відповідним чином передбачає 

і рівень доступності відомостей, інформації для ознайомлення з ними третіми 

особами. Такий підхід цілком узгоджується з чинним законодавством України. 

Наприклад, ч. 3 ст. 258 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) 

України [116] встановлює, що «спілкуванням є передання інформації у будь-

якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів 

зв’язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація 

передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких 

учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від 

втручання інших осіб» [116]. Можемо побачити, що тим самим категорія 

«приватність» («приватне», «приватне життя») не обмежує спілкування осіб 

особистою та сімейною сторонами життя людини, однак ставить можливість 

його захисту, охорони юридичним інститутом таємниці кореспонденції і 
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телефонних розмов у залежність від певних умов, за яких треті особи можуть 

мати доступ до цих відомостей, зокрема: 

– від фізичних, тобто в силу доступності, наочності, неприхованості 

(перебування «на очах») інформації, яка пересилається кореспонденцією або 

передається в інший спосіб. Інакше кажучи, коли відсутні фізичні перепони для 

ознайомлення зі змістом кореспонденції чи телефонних розмов. Наприклад, під 

час виконання службових обов’язків, маючи відповідний доступ до сортування, 

перегляду, оформлення, фіксації кореспонденції юридичної особи або ж органу 

публічної влади (до яких за допомогою кореспонденції можуть надсилатись 

офіційні запити, або ж які тим же шляхом надають на них відповіді) тощо; 

– від юридичних, мається на увазі як правових статус відомостей 

(належність їх до конфіденційної інформації в силу закону), так і можливість 

залучення кореспонденції, використання отриманої інформації у процесі 

здійснення юридично значимої діяльності, тобто яка тягне за собою юридичні 

наслідки. У даному разі критерій офіційності тісно межує з критерієм гласності. 

Іншими словами, у випадках, якщо кореспонденцію можна без погодження з 

іншими особами та без отримання за встановленою законом процедурою 

дозволу, санкції на доступ до неї та використання відомостей, які в ній 

містяться, використовувати, приєднувати до інших документів, розцінювати як 

складову певного юридичного процесу, процедури, то така кореспонденція не 

вважатиметься приватною.  

За таких умов кореспонденція не є приватною, якщо це, наприклад:  

оферта та акцепт оферти, здійснені шляхом листування, оскільки вони є 

складовими процесу оформлення юридичного договору, долучаються до нього, 

візуються відповідним чином, до них мають доступ особи, залучені до 

укладення та виконання договору тощо (ч. 1 ст. 207, ст. ст. 641, 642, гл. 53, 

розд. ІІІ Цивільного кодексу (далі – ЦК) України [300]); обмін претензіями, 

оскільки це процесуальні документи, які можуть долучатись, як приклад, до 

позову (а судочинство, нагадаємо, за загальними правилами здійснюється на 

засадах гласності) (ст. 8, п. 6 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального 
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кодексу (далі – ГПК) України [39]); надсилання будь-яких інших 

процесуальних документів, як-то позов, рішення суду тощо (ці документи 

оформлюються та розглядаються за такою процедурою, що аж ніяк не може 

здійснюватись на засадах приватності (окрім визначених законом випадків, 

коли проводиться закрите судове засідання, проте знов-таки, кількість осіб, що 

мають доступ до цих документів, не дозволяє говорити про їх приватний 

характер)); процедурні акти, офіційні документи нормативного та 

адміністративного характеру, які надсилаються у контексті реалізації 

повноважень публічної адміністрації (запити та відповіді на них, рішення про 

надання або відмову у наданні дозволів, ліцензій, розпорядження виконати 

певні дії, приписи тощо) та ін. 

І, навпаки, якщо треті особи позбавлені можливості законного (наразі не 

йдеться про санкціонований у встановленому законом порядку доступ до 

конфіденційної інформації) ознайомлення та використання інформації, яка 

передається за допомогою засобів зв’язку, тоді така інформація може вважатись 

приватною та належати до предмета права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. 

Отже, такий підхід до характеристики права на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов та, певною мірою, його змісту органічно вписується в 

обґрунтування концепції розуміння зазначеного права як самостійного, 

значення якого є ширшим, аніж захист особистого і сімейного життя. Він 

допомагає прояснити проблемні питання сприйняття сутності та призначення 

цього права у системі основних прав і свобод людини, у тому числі з приводу 

встановлення кола відносин, які охороняються інститутом таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов. Тому, з огляду на викладене, нам 

видається безпідставним та штучним обмеження даного права лише приватною 

(у розумінні особистої) сферою реалізації. 

Таким чином, визначивши та обґрунтувавши вибір концепції розуміння права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов з числа тих, що висуваються у 

юридичній літературі та закладають засади для наукового дослідження поняття і 
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змісту цього права, можемо перейти до вивчення наступного питання, винесеного 

на розгляд у даному підрозділі наукової роботи. А саме, пропонуємо ознайомитись 

із сутністю наукових підходів до визначення та характеристики поняття права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Першим з них (за переліком, який ми запропонували на початку 

підрозділу) є підхід, згідно з яким вчені тлумачать назване конституційне право 

через категорії «таємниця» та «особиста таємниця». Наприклад, Н. В. Федотова 

прямо вказує, що «поняття таємниця листування, телефонних розмов, 

поштових, телеграфних та інших повідомлень можна визначити через 

категоріальне розуміння терміна «таємниця»» [293, c. 19]. У цьому ракурсі 

вчена зазначає: «Таємниця – це відомості (інформація), доступ до яких 

обмежений ... і за несанкціоноване порушення конфіденційності яких 

встановлена … відповідальність» [293, c. 17]. З урахуванням наведеної дефініції 

автором визначається таємниця кореспонденції і телефонних розмов, як 

«юридично охоронювані відомості конфіденційного характеру, що 

опосередковано передаються приватними особами одне одному шляхом 

використання будь-якого способу передачі інформації» [293, c. 19-20]. 

Те ж саме визначення обґрунтовує Д. В. Бушков, який, однак, більш 

виважено приходить до дефініції, виділяючи характерні ознаки, властиві праву 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та, зокрема, поняттю 

таємниці особистої кореспонденції. У цьому ракурсі вчений, по-перше, звертає 

увагу на те, що це право належить до категорії особистих прав, а, отже, воно є 

природним та невідчужуваним в силу самого факту існування самої людини 

(«факту народження») [19, c. 24]. Такий висновок є логічним, оскільки згідно з 

діючим національним та міжнародно-правовим законодавством наділення 

особи та реалізація нею права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов не пов’язується з набуттям певного статусу, віку чи з настанням інших 

умов. По-друге, вчений доповнює його тезою про те, що це право належить 

абсолютно кожній людині, незалежно від громадянського статусу, оскільки 

наділення цим правом лише громадян конкретної держави позбавить правової 
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захищеності решту осіб і суперечитиме положенням відомих міжнародно-

правових актів та конституційним нормам [19, c. 22-24]. Зауважимо, що дана 

ознака підтверджується формулюванням ст. 31 Конституції України, відповідно 

до якої «кожному гарантується» це право.  

Отже, відповідно до вказаних ознак, право на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, опираючись на погляди Д. В. Бушкова, можна визначити 

як особисте, природне та невідчужуване право кожної людини. Проте таке 

визначення властиве абсолютно кожному особистому праву особи, тому 

доцільно розглянути спеціальні ознаки, пропоновані вченим, які, по-третє, 

випливають з характеристики категорій «таємниця» і «таємниця особистої 

кореспонденції», що цілком відповідає досліджуваному науковому підходу, а 

саме:  

1) до визначальних рис категорії «таємниця» автор відносить наступні: 

таємниця – це відомості, інформація про осіб, предмети, факти, події, явища і 

процеси незалежно від форми їх представлення, які можуть відображатись у 

матеріалізованій (документи, схеми, карти, символи та ін.) та не 

матеріалізованій формі (образи тощо); відомості повинні бути відомі або 

довірені вузькому колу осіб; підставою для ознайомлення з цими відомостями 

тією або іншою особою можуть бути професійна або службова діяльність, 

сімейно-шлюбні відносини та ін. Вільний доступ до інформації обмежено в 

силу приписів законодавства – саме тому вони не підлягають вільному оберту 

та розголошенню; розголошення відомостей (інформації), що становлять 

охоронювану законодавством таємницю, призводить до настання негативних 

наслідків для власника, володільця, користувача або інших осіб. Крім того, на 

невизначене коло осіб може бути покладено обов’язок не мати взагалі жодного 

доступу до тих або інших відомостей; за розголошення цих відомостей або за 

сам факт порушення недоторканності таких відомостей (внаслідок 

несанкціонованого доступу до останніх) законодавством встановлюється 

юридична відповідальність [19, c. 26-27; 20]. На їх підставі поняття «таємниця» 

тлумачиться як відомості (інформація), доступ до яких обмежено або 
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заборонено згідно з положеннями міжнародного права та (або) національного 

законодавства, та за несанкціоноване порушення конфіденційності яких 

встановлено юридичну відповідальність [19, c. 27; 20]; 

2) серед основних характеристик категорії «таємниця особистої 

кореспонденції», зважаючи на попередньо відзначене, вчений виділяє наступне: 

– відомості, що складають таємницю кореспонденції, повинні носити 

приватний (особистий) характер [19, c. 27; 20]. Приватне життя як соціальне 

явище є фізичною і духовною сферою, що контролюється самим індивідом, 

тобто вільну від зовнішнього спрямовуючого впливу [165]. Цей факт означає, 

що зміст таємниці кореспонденції можуть становити відомості про факти, події, 

явища, що передаються однією людиною (людьми) іншій (іншим) у приватному 

порядку. Відповідно, не може вважатись охоронюваною таємницею особистої 

кореспонденції інформація, яка міститься у кореспонденції юридичних осіб, 

державних органів. Також відсутня означена таємниця у кореспонденції між 

людьми як приватними особами, з однієї сторони, та юридичними особами, 

державними органами – з іншої [19, c. 27-28; 20]. При цьому вчений уточнює, 

що, звичайно, у такій кореспонденції можуть міститись конфіденційні 

відомості, проте вони не можуть іменуватись «особистими», оскільки 

суб’єктами особистої кореспонденції, відправленої та отриманої, можуть бути 

лише люди. Інакше такі відомості втрачають особистий характер і не можуть 

становити охоронювану таємницю кореспонденції як особисте, невідчужуване 

право будь-якої людини [19, c. 28; 20]; 

– основою конфіденційного характеру відомостей, які містяться в 

особистій кореспонденції, є конституційне право на недоторканність таємниці 

такої кореспонденції, засноване на основоположних принципах і нормах 

міжнародного права. Первісно легальний доступ до даної інформації мають 

лише особи, які безпосередньо є сторонами кореспонденції [19, c. 28-29; 20]. Як 

ми можемо розуміти, у даному випадку автор веде мову про те, що засадами 

конфіденційності інформації є, по-перше, факт нормативного закріплення 

окресленого права, по-друге, той факт, що лише безпосередні сторони 
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кореспонденції є суб’єктами, які наділені цим правом. За цих умов відомості, 

що передаються між ними, належать до тих, які охоплюються правом на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а, отже, на які поширюється 

конфіденційний характер; 

– несанкціонований доступ до таємниці особистої кореспонденції 

призводить до негативних наслідків для осіб, що беруть у ній участь. 

Здебільшого такі негативні наслідки слід розцінювати як незаконне вторгнення 

в особисте життя людини, яке охороняється різноманітними галузями права. В 

силу особистого характеру права на таємницю кореспонденції є допустимим, 

що за волею осіб, які беруть участь у кореспонденції, конфіденційність таких 

відомостей може бути легально порушена – у такому разі сам факт порушення 

таємниці кореспонденції не може мати юридичного значення [19, c. 29; 20]; 

– відомості, що становлять таємницю особистої кореспонденції, можуть 

міститись в особистому листуванні, телефонних розмовах, поштових, 

телеграфних та інших повідомленнях. Вказані способи передачі інформації є 

опосередкованими – за їх використання не відбувається безпосереднього 

контакту приватних осіб, що передають інформацію особистого характеру чи 

обмінюються такою інформацією. Якщо відомості передаються приватними 

особами безпосередньо одне одному, оминаючи опосередкований спосіб (засіб) 

передачі інформації, тоді буде відсутньою особиста кореспонденція як така [19, 

c. 29; 20]. 

На підставі цих ознак Д. В. Бушков приходить до згаданого раніше 

визначення таємниці особистої кореспонденції, а саме, що це «юридично 

охоронювані відомості конфіденційного характеру, що опосередковано 

передаються приватними особами одне одному шляхом використання будь-

якого способу передачі інформації» [19, c. 29-30; 20].  

У даному випадку вважаємо за доречне зазначити, що вчені, досліджуючи 

поняття права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов за допомогою 

даного наукового підходу (наприклад, Д. В. Бушков, Н. В. Федотова), тобто 

через характеристику сутності категорії «таємниця» (а також таємниця 
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кореспонденції і телефонних розмов), зосереджуються переважно на розкритті 

змістовного наповнення названого права, тобто, на що саме поширюється та 

спрямовується його регламентація. Як суб’єктивне право воно за такого 

підходу не розглядається. 

З цієї точки зору корисно навести ще одну наукову позицію у межах 

окресленого наукового підходу, оскільки вона дає змогу ширше розкрити 

змістовну складову права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та, 

водночас, поглянути на неї з іншого боку. Зокрема, Г. В. Шагара розкриває 

поняття права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов у зворотному 

порядку, починаючи від конкретного та закінчуючи більш загальним поняттям, 

яким є «таємниця». Так, вчена зазначає, що «таємниця телефонних перемовин 

та інших повідомлень полягає в тому, щоб не були оприлюднені (тримались у 

таємниці) відомості про міжособистісні відносини у родині, її матеріально-

майновий характер, коло спілкування членів родини, становище у суспільстві, 

вчинки та дії, що не виходять за межі особистого характеру, в силу того, що 

вони стосуються лише їх безпосередньо» [305, c. 37]. «Таємниця телефонних 

перемовин, у свою чергу, як складова особистої таємниці, включає поведінку 

громадянина, спрямовану на вчинення певних дій (демонстрації поведінки), які 

показують небажання оприлюднювати будь-які відомості, які відомі лише 

йому. … Збереження у таємниці відомостей, з однієї сторони, передбачає 

втілення волі володільця відомостей у певні дії, вчинки, що демонструють 

бажання приховувати їх від інших громадян, з іншої, поведінку третіх осіб, яка 

виключає навмисне ознайомлення зі змістом телефонних перемовин» [305, c. 

38]. «Таким чином, таємниця – це сукупність певних відношень, які пов’язані з 

рішеннями та діями громадянина з виключення оприлюднення конкретних 

відомостей, а також дії третіх осіб, які залишають ці відомості невідомими для 

інших» [305, c. 38]. 

Хоча й розглянуті нами спроби охарактеризувати поняття та сутність права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов здійснені у межах одного 

наукового підходу, проте можемо побачити певну різницю між ними. Так, якщо 
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Н. В. Федотова та Д. В. Бушков вкладають в основу досліджуваного поняття 

критерій відомостей, які охороняються правом, то Г. В. Шагара акцентує увагу на 

діяльнісному аспекті, тобто на поведінці суб’єктів суспільних відносин у сфері 

реалізації цього права. Такі відмінності, на нашу думку, обумовлені 

застосуванням різних підходів до розкриття змісту права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, що логічно впливає і на способи тлумачення 

його поняття (питання змісту ми розглянемо трохи далі у підрозділі). У зв’язку з 

цим зауважимо, що вивчення поняття будь-якого правового явища так чи інакше 

межує з вивченням його змісту, оскільки в основу обох питань покладаються 

головні ознаки, риси та визначальні аспекти досліджуваного явища, за тим лише 

винятком, що питання змісту передбачає виділення окремих складових, поділ 

категорії на структурні елементи, а питання поняття – їх зведення та узагальнення. 

У цілому погоджуючись із можливістю використання розглянутого 

підходу до характеристики поняття права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, оскільки він дозволяє зробити наголос на змістовній 

складовій цього права, маємо зробити декілька застережень. По-перше, 

вважаємо за доцільне вивчати окреслене питання більш комплексно, з 

урахуванням й інших аспектів, оскільки традиційним є підхід, за якого 

спочатку розглядається право як суб’єктивне та об’єктивне, а вже потім 

розкриваються особливості його змісту. Даний же підхід переважно 

позбавлений виділення класичних ознак права, належного певній особі. 

Відповідно, на нашу думку, не варто обмежуватись використанням лише цього 

підходу. По-друге, звернімо увагу на те, що цей підхід застосовується 

переважно представниками «особистісної» концепції. Зважаючи на це, при 

вивченні даного підходу до розкриття поняття права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов слід робити похибку на особливості 

названої концепції, які полягають у звуженому тлумаченні названого права. По-

третє, ми категорично не погоджуємось з таким формулюванням таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов, за якого вона обмежується відомостями 

особистого характеру. І не лише з тих підстав, які ми розглянули, критикуючи 
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«особистісну» концепцію (обґрунтовуючи більш широке тлумачення цього 

права).  

У цьому випадку ми ведемо мову про те, що поділ інформації, яка 

передається шляхом опосередкованого спілкування, на особисту та не особисту 

і вирішення на цій підставі, чи підлягає вона захисту інститутом таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов, припускає від самого початку порушення 

відповідного конституційного права людини. Критерій сутності інформації, яка 

становить предмет розмов (в усній чи письмовій формах), неможливо 

застосувати без доступу до цієї інформації, оскільки вона заздалегідь є 

невідомою для третіх осіб, не залучених до кореспонденції або телефонних 

розмов (які не є адресатами чи адресантами, відправниками чи отримувачами, 

співрозмовниками). Відповідно, таке сортування кореспонденції або 

телефонних розмов за змістом можливе лише у разі, якщо розкриватимуться 

листи, інша кореспонденція, прослуховуватимуться телефонні розмови тощо. 

Тому такий підхід до формулювання поняття і сутності таємниці 

кореспонденції та телефонних розмов і застосування такого критерію вважаємо 

невдалим, нелогічним та таким, що суперечить духу права. З огляду на це, 

доречніше використовувати критерій офіційності, доступності кореспонденції і 

телефонних розмов, який ми обґрунтували трохи раніше у підрозділі. Він 

позбавлений розглянутих недоліків і дає змогу точніше встановити, що саме 

становить предмет таємниці кореспонденції і телефонних розмов. 

Продовжуючи досліджувати поняття права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, пропонуємо перейти до наступного підходу, який 

застосовується у науковій літературі. Принцип такого підходу полягає у тому, 

що його представники розкривають поняття названого права шляхом звернення 

до його змісту (окремих аспектів). За цією ж рисою він схожий з попередньо 

розглянутим підходом, оскільки при тлумаченні поняття права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов автори звертаються до його змістовного 

наповнення шляхом наголошення на особливому режимі кореспонденції і 

телефонних розмов (або відомостей, які таким чином передаються), 
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встановлення заборон і правомочностей особи, які випливають з регламентації 

права тощо. Відмінністю зазначених підходів є лише той факт, що у даному 

разі автори не звертаються до аналізу категорії «таємниця» (або «особиста 

таємниця»). Зважаючи на це, розглянемо кілька визначень, сформульованих у 

межах даного підходу, виключно з ознайомчою метою. Наприклад, 

характерними для «змістовного» підходу можна вважати наступні дефініції: 

– «право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, встановлене у ст. 31 Конституції України, передбачає 

заборону для будь-кого без згоди людини, яка направляє або одержує листи, 

спілкується по телефону, телеграфу, факсу або за допомогою інших засобів 

поштового, електричного та електронного зв’язку, знайомитися з її 

листуванням чи іншою кореспонденцією, прослуховувати її телефонні розмови 

тощо, а також розголошувати їх зміст або сам факт листування, телефонної 

розмови, відправлення чи одержання грошового переказу, телеграми та іншої 

кореспонденції» [157; 246]. З цього визначення можемо виділити декілька ознак 

досліджуваного права. Зокрема, воно обумовлює: необхідність згоди для 

ознайомлення з відомостями, що передаються у контексті опосередкованого 

телекомунікаційними технологіями та засобами зв’язку спілкування; заборону 

ознайомлення зі змістом кореспонденції, телефонних розмов; заборону 

розголошення відомостей, отриманих внаслідок такого ознайомлення. Названі 

елементи частково формують зміст права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов; 

– «таємниця кореспонденції – (у даному випадку автор веде мову про 

право на неї) – це особливий конфіденційний режим кореспонденції, коли 

доступ до відомостей, що містяться у ній, мають тільки відправник та 

отримувач (їх уповноважені представники), а інші особи тільки на підставі 

рішення суду» [154, c. 36]. Цитоване визначення, на нашу думку, є дещо 

недосконалим, оскільки доступ до відомостей є можливим не тільки за 

рішенням суду, а й за згодою безпосередніх учасників кореспонденції і 

телефонних розмов. Окрім того, вважаємо його дещо звуженим, таким, що не 
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розкриває та не вказує на усі особливості й аспекти регламентованого 

Конституцією права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Тобто, 

гарантування Основним Законом цього права спрямоване, як на нас, не лише на 

встановлення особливого режиму відомостей, а й на виникнення певних 

можливостей, встановлення відповідних обов’язків тощо. Тому зведення 

розуміння цього права до особливого режиму кореспонденції є необміркованим 

кроком авторів, який вчинено, не ґрунтуючись на детальному вивченні 

зазначеного права; 

– «конституційне право кожного на таємницю листування, телефонних 

розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень – це право кожного на 

таємницю повідомлень, де остання – це недоторканність інформації, яка 

передається однією людиною іншій або іншим за допомогою різноманітних 

засобів міжособистісного спілкування, яка передбачає її відомість лише цим 

особам, що охороняється та гарантується законодавством, незаконне 

отримання, використання, розголошення якої спричинює шкоду (створює 

загрозу її спричинення) правам та законним інтересам даних осіб» [40]. Це 

визначення здійснене на межі двох розглянутих нами підходів, оскільки 

поняття права тлумачиться, з одного боку, через категорію «таємниця», а, з 

другого, – шляхом розкриття особливостей режиму відомостей та інформації, 

які передаються за допомогою засобів зв’язку. Зрештою, дане визначення не є 

нічим новим та не надає можливості дізнатись про специфіку даного права 

(окрім того, що ми вже розглянули у межах дослідження попереднього 

наукового підходу), оскільки до ознак, які можна виділити з аналізу цієї 

дефініції, слід віднести: нормативне закріплення цього права; встановлення ним 

режиму недоторканності інформації; така інформація передається 

співрозмовниками одне одному та відома лише їм (що одночасно виступає 

умовою для визнання інформації конфіденційною); спілкування має бути 

опосередкованим засобами зв’язку; порушення права може спричинити шкоду 

особам. 

Отже, встановивши існування такого підходу та ознайомившись із 
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варіантами визначень, пропонованими дослідниками у його межах, вважаємо за 

доцільне приступити до розгляду третього підходу, який нами було виділено на 

підставі аналізу й узагальнення матеріалів, розміщених у наукових джерелах. 

Його характерною рисою є те, що науковці, на відміну від попередньо 

наведених випадків, ведуть мову безпосередньо про відповідне право особи, 

виділяючи його суб’єктивне та об’єктивне значення.  

Наприклад, А. В. Бурилов, розглядаючи «право на таємницю листування, 

телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень як один з 

елементів основного правового статусу особистості» та вказуючи на «складну 

природу цього права», пропонує виділяти його суб’єктивну та об’єктиву 

характеристики [18, c. 15]. У цьому контексті вчений зазначає, що: по-перше, 

назване конституційне право кожної людини, як і будь-яке інше основне право, 

являє собою певну конституційну можливість, яка виражається у свободі 

особистої кореспонденції від цензури та в захисті від свавільного втручання з 

боку третіх осіб. Дана можливість належить кожному індивіду та може 

здійснюватись ним самостійно відповідно до Конституції. Водночас вказана 

можливість виступає у ролі важливої гарантії права на особисту та сімейну 

таємницю і права на недоторканність приватного життя, оскільки без її 

реалізації видається немислимою індивідуальна свобода. Названі риси права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов характеризують його як право 

індивідуальне (суб’єктивне) [18, c. 15-16]; по-друге, право на таємницю 

індивідуальних повідомлень, як один із елементів основного статусу 

особистості, набуває свого прояву у процесі правореалізації як особистісна 

складова конституційного правопорядку у суспільстві. Іншими словами, певне 

суб’єктивне право втілюється у реальних суспільних відносинах як складова 

правопорядку. У вказаному розумінні право особистої кореспонденції виступає 

як право об’єктивне [18, c. 16]. 

Суб’єктивна та об’єктивна характеристики права особистої свободи у 

визначеній сфері суспільних відносин, продовжує розмірковувати вчений, 

іманентно пов’язані. У цій якості вони визначають складний зміст основного 
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правового статусу особистості [18, c. 16]. 

Наведена позиція з приводу характеристики права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов допомагає нам поглибити знання та 

розуміння його сутності, поняття й значення. Зокрема, на підставі викладеного 

ми можемо виділити наступні ознаки, властиві досліджуваному праву: 1) це 

певна правова можливість; 2) окрім захисту від свавільного втручання 

(незаконне розкриття, ознайомлення) третіх осіб до кореспонденції і 

телефонних розмов, воно гарантує свободу від цензури кореспонденції, тобто 

від її перегляду з боку органів публічної влади [23, c. 1580]; 3) належить кожній 

людині; 4) може здійснюватись нею самостійно; 5) його реалізація обумовлена 

правом (зокрема, це право закріплене у Конституції); 6) воно є однією з 

гарантій індивідуальної свободи особистості; 7) є одним з елементів правового 

статусу особи; 8) є складовою правопорядку у суспільстві (регламентація і 

дотримання, власне, будь-якого права є обов’язковою умовою, запорукою 

формування й утвердження правопорядку у державі та суспільстві). 

У цілому такий опис властивий кожному особистому праву людини і 

громадянина, за винятком специфічних правових можливостей, які надає це 

право. Однак без його врахування, на нашу думку, характеристика права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов буде недовершеною. 

Водночас дещо інакше підходить до цього питання І. Б. Григорьєв, який 

визначає право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов наступним 

чином: у суб’єктивному значенні – це самостійне конституційне право кожного, 

яке має власний зміст і структуру, об’єкти недоторканності («таємниця 

повідомлень»), певні обмеження, механізм та гарантії реалізації, суворо 

регламентовані законом; в об’єктивному значенні – це субінститут права на 

недоторканність приватного життя, тобто система правових норм, які 

закріплюють та регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення 

конфіденційності таких відомостей особистого характеру, які входять за своїм 

змістом у поняття «повідомлення» (яким автор узагальнює категорії 

«листування», «телефонні розмови», «поштові повідомлення», «телеграфні 



89 

 

повідомлення», «інші повідомлення») [40]. 

З розглянутого одразу можемо побачити, що названі автори по-різному 

підходять до викладу суб’єктивного та об’єктивного значення відомого 

конституційного права особи. У наведеному вище прикладі вчений, по-перше, 

характеризує його суб’єктивне значення за допомогою загальних фраз, не 

вдаючись до якої-небудь конкретики, перелічуючи загалом елементи, властиві 

кожному суб’єктивному праву особи та його реалізації, як-то: зміст, структура, 

певні обмеження, механізм та гарантії реалізації, регламентація законом тощо. 

Їх сутність та особливості не розкриваються у даному випадку вченим, за тим 

лише винятком, що він вказує на об’єкт недоторканності даного права, яким є 

таємниця повідомлень. З цього приводу звернемо увагу на позитивний та 

негативний бік такого способу визначення поняття. З одного боку, вчений, на 

відміну від інших науковців, встановлює перелік необхідних елементів, які 

обумовлюють ефективність та функціональність суб’єктивного права. Без їх 

урахування вести мову про реалізацію, а тим більш про забезпечення 

конституційних прав буде неможливим. З другого – такий спосіб не дозволяє 

ані відрізнити це право від решти закріплених у конституції правових гарантій, 

ані розкрити його сутність загалом. 

По-друге, бачимо, що на відміну від А. В. Бурилова, який вбачає 

об’єктивне розуміння права на таємницю кореспонденції у можливості його 

реалізації та втіленні у підтримання правопорядку у суспільстві й державі, І. Б. 

Григорьєв характеризує об’єктивне значення як сукупність правових норм, що 

формують собою правовий інститут (субінститут). Тим самим науковець 

звертає увагу читачів на ще один, не врахований раніше, аспект розуміння 

досліджуваного права – як правового інституту. Разом із тим підкреслимо й 

інший здобуток вченого у цьому разі, а саме – він формулює головну мету, 

стрижень цього права – забезпечення конфіденційності повідомлень. Це сприяє 

повноцінній характеристиці права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов.  

Проте, як представник «особистісної» концепції, І. Б. Григорьєв обмежує 



90 

 

сферу дії таких правових норм лише відносинами, у контексті яких правомочні 

особи передають або обмінюються відомостями виключно особистого 

характеру. Такий підхід, як ми довели раніше, не тільки звужує значимість та 

сутність цього права, а й, на нашу думку, знижує рівень правової захищеності 

людини, оскільки залишає поза увагою законодавця (а також правоохоронних 

та правозахисних установ тощо) решту відносин, які виникають з приводу 

листування, відправлення/отримання інших видів кореспонденції, здійснення 

телефонних розмов та ін. Тому, вивчаючи даний підхід, слід враховувати 

описані обставини та пам’ятати, що право на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов поширює режим конфіденційності на більше коло 

відомостей, не обмежуючи останні категорією особистої інформації. 

Водночас зауважимо, що у юридичній літературі зустрічаються й інші 

спроби надати визначення праву на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, які підпадають під риси досліджуваного наукового підходу. Однак їх 

особливістю є те, що вони враховують лише його суб’єктивне значення, 

наприклад: 

– це така міра поведінки особи, яка передбачає можливість самостійного 

здійснення не заборонених законом дій стосовно кореспонденції та у 

можливостях вимагати відповідної поведінки від зобов’язаних особи або осіб. 

Це можуть бути дії щодо зберігання змісту кореспонденції у таємниці, її 

використання шляхом опублікування чи розголошення змісту кореспонденції 

тощо [136]. У цілому таке визначення мало відрізняє означене право від решти 

суб’єктивних прав людини, оскільки воно містить загальні тези про те, що це 

міра можливої поведінки, та про коло можливостей, які випливають з його 

регламентації (дане твердження не стосується роз’яснень, які надаються 

автором після визначення, що трохи уточнюють зміст таких можливостей). 

Проте є й певне позитивне досягнення у формулюванні такої дефініції – 

автором здійснено поділ правомочностей суб’єкта права на дві змістовні групи: 

правомочність вчиняти дії у межах реалізації даного права та правомочність 

вимагати вчинення дій (або утримуватись від них) іншими особами; 
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– це право на захист приватного життя індивіда від втручання ззовні – з 

боку органів публічної влади або третіх осіб. До того ж, автором уточнюється, 

що у зв’язку з цим доцільно вказувати на існування обов’язку держави з 

визнання, дотримання та захисту прав і свобод, з чого випливає, що на державу 

покладено обов’язок не лише з невтручання до приватного життя особи, а й з 

розробки надійних механізмів реалізації конституційних прав [249, c. 21-22]. 

Знов-таки, застосування у даній дефініції загальних ознак, властивих групі прав 

особи, які так чи інакше пов’язані з приватним життям особи, включаючи 

особисте і сімейне життя, не дозволяє з’ясувати, що являє собою саме право на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Водночас важливим є 

зауваження автора з приводу того, що регламентація цього права та його 

реалізація суб’єктами права передбачає нормативне закріплення й виконання 

певних обов’язків органами публічної влади, і не лише з точки зору 

зобов’язання не порушувати це право, не втручатись свавільно до приватного 

життя, а й з огляду на необхідність забезпечити реалізацію цього права за 

допомогою правових регуляторів, адміністративних заходів тощо. 

Ведучи мову про поняття права на таємницю кореспонденції, як 

суб’єктивного особистого права кожної людини, опираючись на даний 

науковий підхід, не зайвим буде зауважити й низку ознак, яка пропонується 

авторами у контексті наукового пізнання його сутності та визначальних рис 

групи особистих прав людини. Зокрема, до загальних властивостей усіх 

основних прав людини (у контексті характеристики юридичної природи групи 

особистих прав) В. В. Адріанова відносить наступні: безпосередня дія [2] (ст. 3 

і ст. 8 Конституції України); вища цінність людини, її прав і свобод [2] (ст. 3 

Конституції України); підвищений ступінь державного захисту і забезпеченості 

державою [2] (ст. ст. 3, 21, 22 Конституції України); невідчужуваність, постійно 

діючий, безперервний характер [2] (ст. 22 Конституції України, ч. 2, 4 ст. 25, ч. 

4 ст. 269 Цивільного кодексу України); приналежність кожному від народження 

[2] (ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 269 Цивільного кодексу України); закріпленість у 

нормативному правовому акті держави, який має найвищу юридичну силу, – у 
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Конституції. Окрім того, у даному випадку йдеться також про загальні 

міжнародно-правові акти, якими регламентовано такі права [2] (Загальна 

декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права). 

Окреслені В. В. Адріановою властивості основних прав не 

характеризують право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як 

таке, що гарантує можливості та оберігає людину у конкретно визначеному 

виді суспільних відносин (щодо певного аспекту її життєдіяльності), проте 

створюють загальне уявлення про це право як одне з основних прав людини 

(тобто описують властивості, характерні як цьому праву, так і решті 

конституційних прав). 

Дещо іншим чином підходить до цього питання М. І. Мігащук, 

зазначаючи, що право на таємницю кореспонденції, як і інші особисті 

немайнові права, є особистим (нерозривно пов’язаним з особою), 

невідчужуваним, абсолютним (управомоченій особі протистоїть необмежене 

коло суб’єктів, зобов’язаних утримуватись від певних дій, що можуть 

порушити це право), немайновим правом (воно зазвичай не має економічного 

змісту) [136]. У даному разі, як і в попередньому випадку, автором 

висвітлюються загальні ознаки, спільні для цілої групи прав, що не вирізняють 

досліджуване право поміж них. 

Опираючись на викладене та відмічаючи наявність відмінностей у 

позиціях вчених, звернемо увагу на наявність дечого спільного між ними, що 

характеризує досліджуваний науковий підхід (як з точки зору визначення 

поняття, так і при виділенні ознак права), однак, на нашу думку, не з 

позитивного боку. Маємо на увазі те, що для характеристики права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов з використанням даного підходу 

у переважній більшості є характерним застосування узагальнень. Тобто, 

властивим є перерахування, включення, опис загальних елементів, складових, 

ознак, притаманних будь-якому суб’єктивному праву особи, не вдаючись до їх 

конкретизації та без їх пристосування до конкретно обраного для вивчення 
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права, не розкриваючи його особливостей і спеціальних ознак. На нашу думку, 

такий спосіб варто застосовувати у цілях обрису напрямів вивчення певного 

права, встановлення загальних засад його дослідження та визначення 

обов’язкових та невід’ємних елементів, які його формують та обумовлюють. 

Проте у якості самостійного підходу, який би можна було застосувати для 

швидкого визначення поняття й змісту конкретного права особи, ми його 

використовувати не рекомендуємо (принаймні, стосовно розглянутих нами 

наукових позицій вчених). Як на нас, його доцільно розглядати виключно у 

сукупності з іншими існуючими науковими концепціями та підходами до 

характеристики окресленого питання. 

З цього ракурсу видається більш оптимальним комплексний науковий 

підхід до вивчення права таємницю кореспонденції і телефонних розмов, який 

полягає у врахуванні одразу сукупності різноманітних аспектів досліджуваного 

правового явища. Характерним прикладом такого наукового підходу є 

запропоноване М. І. Шаховим бачення поняття недоторканності інформації про 

приватне життя (у зв’язку з пов’язаністю права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов з приватним життям, зокрема, у контексті «особистісної» 

концепції, а також зважаючи на те, що в подальшому вчений посилається на 

нормативні положення, які закріплюють назване право, та включає останнє до 

складових недоторканності інформації про приватне життя, даний приклад 

цілком можна застосовувати і в нашому випадку) у якості: предмета правового 

регулювання (у національному й міжнародному праві, конституційному та 

інших галузях права); сукупності правових норм, їх об’єднання у самостійний 

інститут (субінститут); елементу правового статусу людини, особистості, 

громадянина; стрижня особистих прав, свобод та законних інтересів; обов’язку 

держави, її органів і посадових осіб, а також інших суб’єктів не втручатись в 

особисту, побутову, сімейну, інтимну, культурну, комунікативну, дозвільну та 

іншу приватну життєдіяльність людини; конкретних повноважень, які 

формують склад суб’єктивного права; аспекту особистої недоторканності; 

фундаментальної ідеї (ідеалу, концепції), що становить важливий компонент 
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правосвідомості та правової культури, юридичної науки і практики; 

універсального принципу права [308, c. 16]. 

Розглянута спроба комплексно охопити якнайбільше аспектів 

досліджуваного права не є вичерпним переліком усіх його проявів (у тому числі 

в частині обов’язків держави, до яких, як ми встановили, відносять також і 

обов’язки із забезпечення цього права, створення надійного механізму його 

реалізації), проте підтверджує складну природу та сутність права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов і допомагає окреслити можливі напрями 

його вивчення. До того ж, додамо, що комплексність підходу до наукового 

пізнання будь-якого явища полягає не лише у врахуванні різних його аспектів, а 

й в охопленні та з’ясуванні різноманітних способів його характеристики, які 

виражаються у сформованих у наукових джерелах концепціях, підходах, 

позиціях і поглядах вчених. З огляду на це можемо стверджувати, що у нашій 

роботі застосовано саме комплексний науковий підхід, що дає нам змогу 

найбільш повно розкрити поняття й сутність права кожного на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов. 

На додаток до викладеного нагадаємо, що повноцінному розумінню 

означеного права (як і будь-якого іншого права особи) сприяє виклад питання 

про його зміст. Тому вважаємо за доцільне ознайомитись із науковими 

підходами, які сформульовано у юридичній літературі з цього приводу. Перший 

із них полягає у розкритті змісту права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, як суб’єктивного права.  

Передусім зазначимо, що традиційним у теорії права вважається 

виділення наступних складових, через які виражається зміст суб’єктивного 

права: 1) правомочність на власні позитивні дії (праводіяння), або право 

позитивної поведінки правомочного суб’єкта, тобто можливість самого 

суб’єкта фактично чинити юридично значущі дії; 2) правомочність на чужі дії 

(правовимагання), або право вимагання відповідної поведінки від 

правозобов’язаної особи, тобто можливість заінтересованої особи бажати від 

зобов’язаного суб’єкта виконання покладених на нього обов’язків; 3) правомочність 
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домагання (праводомагання), або право звертатись за підтримкою і захистом 

держави у разі порушення суб’єктивного права з боку зобов’язаної особи. Це 

право приводить у дію апарат держави – примус, якщо інша сторона не виконує 

своїх обов’язків. Праводомагання є продовженням права-вимоги і 

найважливішою гарантією виконання певних обов’язків; 4) правомочність на 

користування соціальними благами (правокористування) на основі 

суб’єктивного права [248, c. 388-389]. 

На цій підставі, тобто беручи за основу (зразок) традиційний погляд на 

зміст кожного суб’єктивного права, вважаємо неповною та не ґрунтовною 

відповідь на питання щодо змісту права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, запропоновану Н. В. Федотовою. Так, науковець вказує, 

що зміст «права на таємницю документів, перемовин і повідомлень особистого 

характеру» складається з наступних правомочностей: вживати заходів зі 

збереження таємниці; встановлювати порядок доступу до неї; вимагати, щоб 

інші не порушували таємницю; надавати відповідну інформацію (її частину) на 

свій розсуд іншим особам [293, c. 19]. 

Так само неприйнятною з цих причин вважаємо позицію М. І. Мігащук, 

відповідно до якої зміст даного права становлять такі правомочності: 

благообладання – юридично забезпечена можливість особи мати 

кореспонденцію; правомочність використання (благовикористання) 

кореспонденції – можливість ознайомлення та опублікування, інше її 

повідомлення. Для цієї правомочності існує необхідність спеціально 

встановленої заборони для третіх осіб у кожному конкретному випадку, а при її 

відсутності існує свобода використання; правомочність розпорядження 

кореспонденцією – юридично забезпечена можливість визначити правову долю 

даного блага, у тому числі шляхом його розкриття. Вона повинна містити у собі 

і можливість надання згоди управомоченим суб’єктом на використання блага 

третіми особами [136]. 

Можемо побачити, що наведена спроба охарактеризувати зміст права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов (або за визначенням автора – 
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особистого немайнового права на кореспонденцію) є невдалою не лише з точки 

зору її неповноти та невраховування традиційного підходу до змісту 

суб’єктивних прав (а саме як таке воно розглядається у праці М. І. Мігащук 

[136]), а й з інших причин. Так, викликають зауваження наступні нюанси:  

1) автором не враховано специфічних рис права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, які виражаються у конкретних 

правомочностях, пов’язаних лише з ним (тобто, відсутня безпосередня 

характеристика цього права, підхід є дещо узагальненим), а ті, що вживаються 

за даного підходу, є недостатніми;  

2) автором застосовано аналогію зі змістом права власності особи, що 

взагалі залишається для нас незрозумілим ані з точки зору мотивів, ані з точки 

зору доцільності. Тим більш, що мову М. І. Мігащук веде про немайнові права, 

а відтак, для чого було здійснено порівняння з майновим правом власності і 

навіщо було визначати «майновий зміст права на кореспонденцію» [136] 

залишається невідомим;  

3) не можемо погодитись і з формулюванням «необхідність спеціально 

встановленої заборони для третіх осіб у кожному конкретному випадку» [136], 

оскільки спеціальний режим конфіденційності, а, отже, і заборона щодо 

свавільного втручання та неправомірного «використання» кореспонденції, 

випливає вже з самої регламентації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. Тобто, конфіденційність та відповідні заборони можна 

вважати такими, що існують де-факто, вони природно та логічно 

обумовлюються, кореспондуються з правом особи на недоторканність її 

кореспонденції (більш того, вони прямо регламентовані законодавством). Тому 

кожного разу, коли особа отримує/надсилає кореспонденцію, або при кожній 

телефонній розмові, встановлення заборон, їх проголошення є зайвими. Режим 

конфіденційності є загальним правилом, а тому у кожному конкретному 

випадку особа лише вирішує, чи залучити до інформації третіх осіб, чи надати 

їм доступ до неї, а не навпаки. 

З огляду на це, нам вбачається доцільнішим звернути увагу на іншу 
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позицію з приводу розкриття змісту зазначеного права як суб’єктивного. 

Наприклад, йдеться про наукові погляди з цього питання, які належать І. Б. 

Григорьєву. На противагу попередньо розглянутим пропозиціям науковців, цей 

вчений більш розширено, виважено та наближено до традиційної концепції 

підходить до характеристики змісту права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. Зокрема, він зазначає, що зміст права кожного на 

«таємницю повідомлень» складається з наступних окремих правомочностей: 1) 

можливість вживати заходів із забезпечення схоронності таємниці повідомлень: 

можливість встановлювати певний порядок доступу до інформації, що 

передається за допомогою різноманітних засобів зв’язку; можливість надавати 

відповідну інформацію (повністю або частково) на власний розсуд іншим 

особам; 2) можливість вимагати, зокрема, від співробітників поштової служби, 

операторів телефонного зв’язку, телеграфу, провайдерів інтернет-послуг та ін., 

від посадових осіб органів державної влади та інших службовців 

правоохоронної служби, які виконують у межах закону слідчі дії та оперативно-

розшукові заходи, що обмежують право особи на таємницю повідомлень, не 

розголошувати відомостей особистого характеру, що становлять їх зміст; 3) 

можливість звернутись за державним примусом шляхом звернень до 

правоохоронних органів, органів прокуратури, до судів, а також до органів та 

установ із захисту прав та свобод людини у випадку порушення (створення 

загрози порушення) таємниці повідомлень; 4) можливість користуватись на 

основі закріпленого у Конституції особистого права кожного на таємницю 

повідомлень різноманітними послугами сфери зв’язку [40]. 

Такий підхід до розкриття змісту досліджуваного права максимально 

охоплює правомочності, якими наділяється особа у зв’язку з гарантуванням їй 

Конституцією права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та 

відповідає критеріям традиційної характеристики суб’єктивних прав. Тому 

підтримуємо позицію І. Б. Григорьєва та вважаємо за можливе використання 

запропонованого ним підходу у випадках виникнення потреби у з’ясуванні 

сутності й змісту цього права. 
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Разом із тим зауважимо, що у науковій літературі зустрічаються й інші 

погляди на зміст права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. 

Наприклад, О. В. Негодченко пропонує його розкривати, посилаючись на ст. 

306 Цивільного кодексу України, а також на ряд інших нормативно-правових 

актів, якими регулюються відносини з реалізації вказаного права [143]. Проте, 

по-перше, зазначимо, що цими положеннями загалом встановлюються права та 

обов’язки, можливості і заборони без традиційного для правової науки 

групування на правомочності, що становлять суб’єктивне право правомочної 

особи, та вимоги, що становлять юридичний обов’язок решти осіб (хоча й 

певними актами безпосередньо регламентуються окремі обов’язки). По-друге, 

зауважимо, що питання нормативно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов розкриватиметься нами у 

наступному підрозділі нашого дослідження, тому наразі звертатись до аналізу 

відповідних нормативно-правових положень ми не будемо. 

Отже, визначивши особливості розуміння змісту права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов як суб’єктивного права, можемо 

розглянути другий підхід до розкриття цього питання. Відповідно до нього це 

право сприймається як об’єкт правової охорони, а його зміст тлумачиться 

шляхом виділення структурних складових, які охоплюються поняттям даного 

конституційного права та на які поширюється дія відповідних правових норм 

(поділяючи їх за засобами комунікації або за характером відомостей, що 

передаються при спілкуванні). 

Яскравим прикладом встановлення змісту права кожного на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов за характером відомостей, 

конфіденційність яких гарантується, зокрема, за допомогою регламентації 

цього права, є підхід Н. В. Федотової (ще один, застосований автором), яка 

належить до представників «особистісної» концепції, а, отже, обмежує сферу 

його дії поняттями особистої та сімейної таємниці. Вона вказує, що змістом 

особистої та сімейної таємниці є «передусім, відомості про найбільш делікатні, 

інтимні сторони особистого життя, коли розголошення певних відомостей є для 
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людини небажаними, оскільки вони являють собою інформацію про поведінку 

людини. … Особисту та сімейну таємницю складають різного роду відомості, 

що знаходяться за межами публічного інтересу і про які особа не бажає 

повідомляти іншим (відомості про її родину, її склад, про відносини у сім’ї та з 

ріднею, про зайнятість поза роботою, дружні зв’язки, особисте листування, 

телефонні розмови тощо)» [293, c. 18]. 

Звичайно, слід пам’ятати, що досліджуване право є ширшим за своєю 

сутністю та призначенням, аніж це обґрунтовують вчені у межах 

«особистісної» концепції. З цього випливає, що відомості, які передаються 

через опосередковане засобами зв’язку спілкування між особами, не 

обмежуються лише категорією особистої інформації, а відтак можна налічувати 

безліч тем та сфер для спілкування. Тому зазначений вище підхід до виділення 

змістовної складової права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов за 

критерієм сутності інформації, що передається, можна використовувати просто 

як зразок групування відповідних відомостей.  

У свою чергу, за засобами комунікації (або способами передачі 

інформації) вчені виділяють у межах права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов наступні змістово-структурні складові: таємниця 

листування (письмова поштова кореспонденція); таємниця інших поштових 

відправлень (посилки, прямі поштові контейнери та ін.); таємниця телеграфних 

повідомлень (телеграми); таємниця телефонних розмов (включаючи 

стільниковий зв’язок); таємниця інших повідомлень (будь-яка, крім поштового 

відправлення та телеграфного повідомлення, кореспонденція, відправлена у 

мережі поштового, електричного зв’язку або іншим способом (SMS-

повідомлення, електронна пошта, поштові переведення)) [154, c. 36]. 

На нашу думку, цей підхід більше підходить для виділення та 

характеристики сфер дії права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов з метою систематизації і групування відповідних правових норм та 

нормативно-правових актів при подальшому вивченні теми нашого 

дослідження. Зважаючи на це, до розкриття поняття й сутності кожного з 
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перелічених вище проявів названого права ми вдамося у наступному підрозділі 

нашої наукової праці. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, ще раз наголосимо на 

багатоаспектності права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, що 

відповідним чином відображається і на стані наукових розробок у цій сфері. На 

сьогоднішній день окреслене право вивчається у межах багатьох концепцій та 

наукових підходів до розуміння його сутності, поняття і змісту. Як наслідок, 

повноцінне розуміння цього права є можливим лише за умов здійснення 

комплексного дослідження кожного з таких підходів і концепцій, аналізу та 

вивчення їх у сукупності, оскільки вони ґрунтуються на врахуванні окремо 

взятих аспектів згаданого конституційного права людини. Залежно від 

обраного підходу визначення поняття та характеристика змісту права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов змінюватиметься. Однак це не 

суперечитиме ані правовим реаліям сучасності, ані правовій природі цього 

права. Разом із тим маємо зауважити, що на підставі аналізу численних 

наукових позицій і поглядів вчених нами було обґрунтовано доцільність 

застосування концепції розуміння даного права як самостійного права особи, 

зміст та значення якого виходять за межі регулювання особистого й сімейного 

життя. Стосовно ж визначення його поняття, нами було встановлено доречність 

застосування комплексного підходу до його характеристики, який враховує 

різноманітні прояви цього права. Що ж стосується питання розкриття змісту 

названого права людини, то доцільно звертатись до наукових позицій, 

побудованих на основі традиційного виділення змістовних складових 

суб’єктивного права, які максимально охоплюють правомочності наділеної 

правом особи. 

 

1.3. Нормативне забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов та його правова природа 

 

З’ясування на попередніх етапах дослідження сутності та цінності права 
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на таємницю кореспонденції і телефонних розмов логічно підводить нас до 

наступного, не менш важливого питання, яке стосується його нормативного-

правового забезпечення. Доцільність опрацювання даної проблематики 

обумовлюється неабияким значенням нормативної регламентації прав та свобод 

людини і громадянина та потребами у підвищенні гарантій їх дотримання, які 

знаходили своє обґрунтування у багатьох наукових працях, пояснювальних 

записках до законопроектів, державних програмах і стратегічних курсах тощо. 

У цьому контексті, на нашу думку, одне з найбільш вдалих пояснень 

необхідності запровадження у життя нормативного забезпечення, зокрема 

права на таємницю кореспонденції та його оптимізації, міститься в одній із 

промов видатного публічного діяча П. А. Столипіна, який ще на початку ХХ ст. 

звертав увагу представників публічної влади на ці питання. Так, у своїй промові 

до Державної думи 6 березня 1907 р. він наголошував, що таємниця 

кореспонденції (на той час) залишається не унормованою вітчизняним 

законодавством, а «доки писаний закон не визначить обов’язків та не захистить 

прав … підданих, доти ці права та обов’язки перебуватимуть у залежності від 

тлумачення і волі окремих осіб, тобто не будуть міцно установлені» [244]. Тим 

самим він підкреслював, що прийняття відповідних нормативно-правових актів 

та урегулювання ними усіх важливих питань є невід’ємною умовою 

гарантування й забезпечення дотримання, у тому числі, права на таємницю 

кореспонденції. 

У свою чергу, необхідність розвитку та удосконалення цих нормативних 

документів П. А. Столипін пояснював, по-перше, тим, що вони мають бути 

природним вираженням нової назрілої потреби життєдіяльності суспільства, 

тобто враховувати усі інтереси, включати зміни, що вносяться життям, 

відображати з’ясовану життєву правду. При цьому він наголошував, що такі 

опрацювання та переробка усіх правових положень і нормативних актів мають 

здійснюватись виважено та якісно із чітким формулюванням правових норм, 

оскільки «не лише кожний законопроект, але й кожна окрема його риса, кожна 

особливість може відчутно відгукнутися на благу країни»
 
 [244]. По-друге, тим, 
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що «життя постійно породжуватиме зіткнення між новими засадами 

громадськості і державності… та старими установленнями і законами, що 

знаходяться з ними у суперечності або не охоплюють нових вимог законодавця, 

а також із довільним розумінням нових засад з боку приватних і посадових 

осіб» [244]. З викладеного випливає, що оптимізація нормативно-правової бази, 

з одного боку, є необхідною для нормативного урегулювання усіх змін, що 

відбуваються у суспільстві, та приведення нормативних актів у відповідність до 

правових реалій його буття, а з другого, – для усунення свавілля тлумачення й 

застосування правових норм і подолання прогалин та колізій у законодавстві з 

метою попередження правопорушень з цих причин. 

Зважаючи на окреслене, а також враховуючи результати дослідження, 

отримані у попередніх підрозділах роботи, можемо наголосити на великому 

значенні як нормативно-правового забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов та його вдосконалення, так і дослідження 

цих питань на науковому рівні, оскільки внесення змін до законодавства має 

здійснюватись, поміж іншим, із розумінням сучасного стану нормативного 

регулювання суспільних відносин, знанням про напрями його поліпшення та з 

урахуванням їх наукової обґрунтованості. 

З огляду на це насамперед зауважимо, що суспільні відносини у сфері 

забезпечення й гарантування права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов регулюються на сьогоднішній день різними галузями права. Серед них 

насамперед маємо виділити конституційне право, яке, будучи сукупністю 

фундаментальних правових норм, за допомогою свого основного джерела – 

Конституції України [98, c. 5-7; 53, c. 9] формує засади для регулювання 

окресленого кола суспільних відносин у державі, зокрема шляхом: наділення 

кожної особи цим правом та встановлення його обмеження (ст. 31 Конституції 

України); гарантування можливості звернення громадян до суду та інших 

суб’єктів публічної влади за захистом цього права (ст. ст. 8, 40, 55 Конституції 

України); закріплення обов’язкових вимог до здійснення публічного управління 

у державі (ст. ст. 6, 19 та ін. Конституції України); та іншим чином, 
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спрямованим на забезпечення та захист прав і свобод громадян. Конституційні 

гарантії набувають свого розвитку та конкретизації у нормах решти галузей 

права, правовим впливом яких охоплені окремі напрями забезпечення 

дотримання права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а саме: 

– цивільне право спрямоване на регулювання майнового та немайнового 

аспектів цих відносин: порядок розпорядження та використання кореспонденції 

фізичних осіб (ст. 306 ЦК України); можливість одержання кореспонденції 

довіреними особами (ст. 245 ЦК України) та помічниками фізичних осіб (ст. 78 

ЦК України); встановлення режиму кореспонденції як власності особи (ч. 1 ст. 

306 ЦК України) та як особистих паперів (документів) після надходження до 

адресата [14, c. 11; 290, c. 12] (ст. 303 ЦК України); підстави та порядок 

відшкодування майнової та моральної шкоди [304], завданих внаслідок 

неправомірних рішень, дій чи бездіяльності інших осіб (гл. 82 ЦК України) та 

ін.; 

– цивільне процесуальне право, з одного боку, урегульовує питання 

оголошення і дослідження змісту кореспонденції у межах судового розгляду 

цивільних справ (ч. 8 ст. 7, ст. 236 Цивільного процесуального кодексу (далі – 

ЦПК) України [301]), а, з другого, – відносини, що складаються з приводу 

судового захисту порушених, невизнаних або оспорюваних цивільних прав, 

свобод та інтересів у порядку цивільного судочинства (тобто, власне, цивільно-

процесуальні відносини); 

– адміністративне право регулює відносини, які складаються між 

приватними особами та суб’єктами публічної адміністрації, а також між самими 

суб’єктами публічної адміністрації у сфері публічного управління, зокрема, 

шляхом унормування порядку і процедур: звернення громадян до цих суб’єктів; 

санкціонування судом негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із 

втручанням у приватне спілкування; здійснення контролю і нагляду за 

забезпеченням таємниці кореспонденції й телефонних розмов та дотриманням 

законодавства операторами зв’язку і провайдерами телекомунікацій; 

застосування інструментів діяльності суб’єктів публічної адміністрації у цій 
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сфері (наприклад, прийняття нормативних або адміністративних актів); 

притягнення до адміністративної відповідальності та накладення 

адміністративних стягнень у позасудовому порядку тощо. Окремо варто 

згадати і про адміністративно-деліктне право, норми якого спрямовані на 

кваліфікацію протиправних діянь як адміністративних правопорушень та 

встановлення адміністративної відповідальності за них, наприклад: ст. 188
7 

Кодексу України про адміністративні правопорушення [88] (далі – КУпАП), що 

встановлює, які стягнення накладаються на осіб, винних у невиконанні 

законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації, щодо усунення порушень законодавства про 

телекомунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний ресурс України, або 

ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення 

державного нагляду; ст. 195
5 

КУпАП, яка встановлює відповідальність за 

незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації; 

– адміністративно-процесуальне право, на кшталт попередньо названій 

процесуальній галузі права, регулює відносини, пов’язані із дослідженням 

змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та 

інших видів кореспонденції під час судового розгляду адміністративних справ 

(ст. 218 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) України [87]), а 

також урегульовує усі питання, пов’язані із судовим захистом прав, свобод та 

інтересів осіб у порядку адміністративного судочинства; 

– кримінальне право регулює відносини, пов’язані із вчиненням 

кримінально караних діянь і застосуванням до винних осіб кримінальних 

покарань або інших заходів впливу кримінально-правового характеру [3, c. 4; 

280, c. 12-13]. Його норми встановлюють суспільно небезпечні діяння, які 

кваліфікуються за відповідною статтею Кримінального кодексу (далі – КК) 

України [111] як злочини, та покарання, які підлягають застосуванню до осіб, 

які їх вчинили [109, c. 11]. Наприклад, ст. 163 КК України встановлено 

покарання за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 
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чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через 

комп’ютер; за здійснення цих дій повторно; їх вчинення щодо державних чи 

громадських діячів, журналіста; їх вчинення службовою особою; їх здійснення 

з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття 

інформації; 

– кримінально-процесуальне право регулює суспільні відносини, 

пов’язані із досудовим розслідуванням злочинів, у тому числі передбачених 

ст. 163 КК України, та розглядом справ у порядку кримінального судочинства 

[115, c. 28]; порядок дотримання права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов під час кримінального провадження (ст. ст. 14, ч. 3 ст. 27 та 

ін. КПК України); та ін. 

Як бачимо, названі галузі права мають різні предмети правового впливу, 

які, на перший погляд, не перетинаються. Однак у сфері забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов насправді виникають 

відносини, правова природа яких викликає дискусії серед вчених Так, наразі 

дискусійним є питання про те, нормами якої галузі права (адміністративного чи 

кримінально-процесуального) регулюються відносини, які складаються з 

приводу здійснення уповноваженими суб’єктами оперативно-розшукової 

діяльності.  

Неоднозначність наукових підходів щодо їх розуміння [16; 21; 46; 108], 

наштовхує нас на думку про необхідність ґрунтовного аналізу положень 

чинних нормативно-правових актів та сучасної юридичної літератури з 

окресленої проблематики. Такий крок допоможе сформувати достовірне 

уявлення про сутність цих відносин та встановити, нормами яких галузей права 

вони регулюються. З метою досягнення поставленої цілі пропонуємо розпочати 

з вивчення положень КПК України, як основного джерела кримінально-

процесуального законодавства.  

Рухаючись у цьому напрямі, насамперед зауважимо, що названий 

нормативно-правовий акт містить низку статей, присвячених проведенню 

негласних слідчих (розшукових) дій (вони, як відомо, становлять один із 
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напрямів оперативно-розшукової діяльності, безпосередньо пов’язаних із 

втручанням у приватне спілкування особи, що включає арешт, огляд та виїмку 

кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

зняття інформації з електронних інформаційних мереж (ч. 4 ст. 258 КПК 

України)). Серед них, зокрема: ст. ст. 246–257 КПК України, якими 

урегульовано підстави проведення, порядок організації та використання 

результатів негласних слідчих дій; ст. ст. 258–266 КПК України, які 

регламентують сутність цих дій, особливості їх здійснення та використання 

інформації, отриманої завдяки їх проведенню.  

Наявність таких положень у КПК України, якщо не вдаватись до 

деталізації їх змісту, може створити хибне враження, що оперативно-розшукова 

діяльність у частині здійснення негласних слідчих дій є сукупністю 

кримінально-процесуальних дій та регулюється, відповідно, кримінально-

процесуальним правом. Проте уважне ознайомлення з ними та іншими 

нормами, закріпленими у КПК України, доводить протилежне. 

Так, безпосередніми суб’єктами кримінального процесу із публічно-

владними повноваженнями (таке формулювання має значення для того, щоб не 

перераховувати усіх учасників кримінального процесу, діяльність яких не має 

стосунку до досліджуваного нами кола суспільних відносин, наприклад: 

обвинуваченого та його захисника, потерпілого, експертів тощо) є суд щодо 

відправлення правосуддя у порядку кримінального судочинства (ст. 30 КПК 

України), прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням (ст. 36 КПК України), та органи досудового розслідування, що 

проводять дізнання і досудове слідство (ст. 38 КПК України). Досудове 

розслідування здійснюється виключно слідчими підрозділами таких органів, а 

точніше, керівником слідчого підрозділу та слідчим (ст. ст. 39, 40, 216 КПК 

України). Ці особи уповноважені розпочинати досудове розслідування, 

визначати шляхи та методи розкриття злочину, вивчати матеріали, оцінювати їх 

та приймати рішення про використання їх у справі як докази тощо (ст. ст. 39, 

40, 93, 94 та ін. КПК України). Названа діяльність зазначених суб’єктів 
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супроводжується відповідним процесуальним оформленням та становить 

предмет правового регулювання кримінально-процесуального права. 

У цьому контексті зазначимо, що слідчі в інтересах кримінального 

провадження під час здійснення досудового розслідування уповноважені як 

самостійно проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії 

(п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК України), так і використовувати інший спосіб отримання 

необхідної інформації – звертатись із дорученням про проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій до відповідних 

оперативних підрозділів (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України). Саме у такому напрямі 

ст. 41 КПК України під назвою «Оперативні підрозділи» і регламентує окремі 

повноваження оперативних підрозділів правоохоронних органів, зокрема 

закріплює: перелік правоохоронних органів, оперативні підрозділи яких 

уповноважені виконувати доручення слідчих та прокурорів щодо проведення 

слідчих та негласних слідчих дій; обов’язковість виконання ними доручень 

слідчих та прокурорів. З огляду на це ще раз особливо підкреслимо, що 

звернення слідчого до оперативних працівників із дорученням є одним зі 

способів отримання необхідної слідчому інформації. 

У свою чергу, самостійних кримінально-процесуальних повноважень 

оперативних підрозділів правоохоронних органів КПК України не закріплює 

(більш того, у ч. 2 ст. 41 встановлює, що оперативні працівники не мають права 

здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора), він 

лише передбачає, що співробітники оперативного підрозділу під час виконання 

зазначених доручень можуть користуватись повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 

41 КПК України).  

Крім того, якщо ознайомитись зі змістом ст. ст. 246–266 КПК України, 

якими регламентується проведення негласних слідчих дій, то можна дійти 

висновку, що вони спрямовані на урегулювання дій лише слідчого та прокурора 

під час досудового розслідування в інтересах кримінального провадження. 

Діяльність же оперативних працівників ці норми не регламентують.  
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Викладене дає нам змогу стверджувати, що: 1) суб’єктами кримінального 

процесу є слідчий та прокурор; 2) сфера дії кримінально-процесуального 

законодавства поширюється на діяльність прокурора щодо виконання ним 

процесуальних повноважень, і слідчого щодо проведення ним слідчих дій 

самостійно та здійснення ним інших дій, пов’язаних з реалізацією кримінально-

процесуальних повноважень (наприклад, прийняття рішення про доручення 

оперативним працівникам провести негласні слідчі дії тощо); 3) оперативні 

працівники не належать до кола суб’єктів кримінального процесу, а їх 

діяльність (у тому числі порядок проведення ними негласних слідчих дій) не 

регулюється кримінально-процесуальним законодавством. 

У такому разі, якщо керуватись науковими поглядами М. П. Букіна, то 

можемо підсумувати, що «публічні повноваження працівників оперативно-

розшукових підрозділів, які не врегульовані кримінально-процесуальним 

законодавством, регламентуються адміністративним законодавством, а отже, і 

відносини, що виникають при цьому, є адміністративно-правовими» [15, c. 6, 

14; 16]. Відповідно до такої логіки, за ознакою нормативного закріплення 

можна розмежувати предмети правового регулювання адміністративного і 

кримінально-процесуального права у сфері оперативно-розшукової діяльності 

наступним чином: 1) кримінально-процесуальне право регулює відносини, які 

складаються з приводу реалізації прокурором та слідчим кримінально-

процесуальних повноважень, у тому числі, з приводу проведення негласних 

слідчих дій; 2) адміністративне право регулює відносини, які складаються з 

приводу проведення негласних слідчих дій оперативними працівниками 

правоохоронних органів.  

Проте, на наш погляд, для обґрунтування правової природи оперативно-

розшукової діяльності не достатньо опиратись лише на факт нормативного 

закріплення або його відсутності. Тому пропонуємо продовжити вивчення 

даного питання для формулювання додаткових аргументів на користь 

зазначеного вище підходу до розмежування названих галузей права. 
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З цією метою підкреслимо кілька загальновизнаних юридичною наукою 

фактів, а саме: 1) належність правоохоронних органів, у тому числі органів 

національної поліції, які до того ж є органами виконавчої влади [218], до 

суб’єктів публічної адміністрації [58; 86; 105; 132, c. 127, 139-141, 193-194]; 2) 

поширення сфери впливу адміністративного права на правоохоронну діяльність 

[4, c. 9, 12, 17; 84, c. 4; 132, c. 193-194]; 3) адміністративний характер 

повноважень, зокрема, органів національної поліції з приводу виявлення, 

запобігання, припинення та розкриття злочинів, вжиття з цією метою 

оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним 

законодавством [132, c. 189, 193-194].  

Їх узагальнення дає змогу дійти висновку, що діяльність оперативних 

працівників правоохоронних органів, включаючи проведення ними негласно-

слідчих дій, здійснюється у контексті реалізації правоохоронної функції, 

покладеної на правоохоронні органи як суб’єктів публічної адміністрації, а 

тому являє собою предмет правового регулювання адміністративного права. 

Між тим, на користь даного твердження слугує також і сутність 

оперативно-розшукової діяльності, включаючи негласні слідчі дії, яка випливає 

з аналізу чинних нормативних документів. Зокрема, ст. 10 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» [221] встановлює, що матеріали оперативно-

розшукової діяльності використовуються: як приводи та підстави для початку 

досудового розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути 

доказами у кримінальному провадженні; для попередження, виявлення, 

припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти 

України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли та ін. Її вивчення дає 

змогу виділити декілька основних рис оперативно-розшукової діяльності, серед 

яких наступні: 

1) її результати: можуть приводити до початку кримінального 

провадження, що свідчить про самостійний характер цієї діяльності (п. 1 ч. 1 ст. 

10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»); можуть 

використовуватись як докази, тобто закон не встановлює обов’язковості 
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використання цих результатів як доказів, що вказує на допоміжний характер 

оперативно-розшукової діяльності (п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»); та ін.; 

2) негласні слідчі дії, як один із напрямів оперативно-розшукової 

діяльності, можуть проводитись з метою: запобігання вчиненню тяжкого або 

особливо тяжкого злочину; запобігання і припинення терористичних актів та 

інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій; отримання 

розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України (ч. 3–4 

ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Цей перелік, у 

свою чергу, доводить, що оперативно-розшукова діяльність, включаючи 

негласні слідчі дії, має ширше призначення, аніж допомога у досудовому 

розслідуванні вчинених злочинів, а тому не обмежується потребами 

кримінального процесу. Тим більш, що й відповідно до ст. 31 Конституції 

України винятки з правила щодо дотримання таємниці кореспонденції і 

телефонних розмов (тобто, власне, проведення відомих негласних слідчих дій) 

можуть встановлюватись не лише з метою з’ясування істини під час 

розслідування кримінальної справи, а й з метою запобігти злочинові. 

З викладеного можемо підсумувати, що оперативно-розшукова діяльність 

оперативних працівників правоохоронних органів носить самостійний 

характер, здійснюється поза межами досудового розслідування, а її результати 

мають допоміжне значення у досудовому розслідуванні злочинів. Це, на наш 

погляд, додатково підтверджує, що оперативно-розшукова діяльність (як один 

із напрямів діяльності правоохоронних органів) регулюється нормами 

адміністративного права. 

Наостанок зауважимо, що висновки з приводу адміністративно-правової 

природи оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів, 

включаючи негласні слідчі дії їх оперативних працівників, мають під собою 

також і історично-правове підґрунтя. У цьому ракурсі нагадаємо, що у системі 

національного права дореволюційного періоду, коли ідея адміністративного 

права ще не була спотворена радянською владою, самостійне місце займало 



111 

 

поліцейське право, яким регулювалась, зокрема, діяльність правоохоронних 

органів. На початку ХХ ст. на його базі, як відомо, було сформоване 

адміністративне право, до якого поліцейське право було включене як підгалузь 

[294]. Пристосовуючи його дефініцію до сучасних правових реалій, Ю.  В. 

Фомін визначає поліцейське право як сукупність адміністративно-правових 

норм, що регулюють відносини, які виникають під час діяльності органів 

внутрішніх справ України щодо охорони громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки, запобігання й боротьби зі злочинами та 

адміністративними правопорушеннями [294]. Аналогічних поглядів 

дотримуються й інші провідні вітчизняні вчені. Наприклад, Р. С. Мельник 

наголошує на тому, що поліція (міліція) керується у своїй діяльності нормами 

поліцейського права, виконуючи публічну функцію, пов’язану з охороною 

громадського порядку та громадської безпеки, захистом громадян від 

злочинних посягань, розшуком злочинців та розкриттям злочинів, 

попередженням правопорушень [134]. 

Розглянуті дефініції дають змогу уточнити, що відносини з приводу 

виконання правоохоронними органами (органами поліції) їх прямих 

повноважень, які пов’язані «з охороною громадського порядку та громадської 

безпеки, захистом громадян від злочинних посягань, розшуком злочинців та 

розкриттям злочинів, попередженням правопорушень» [134] (що здійснюється 

у тому числі шляхом проведення негласних слідчих дій), ще століття назад 

були предметом адміністративного (поліцейського права).  

Але період розвитку законодавства і правової науки, який розпочався 

після 1917 р. та закінчився наприкінці ХХ ст., ознаменував собою категоричну 

відмову від поліцейського права, оскільки вважалося, що поліцейське право є 

надбанням виключно буржуазної правової думки та буржуазної правотворчості 

і не може мати місця у радянській системі права [134]. Тим самим поліцейське 

право було виключено з національної правової системи, що вплинуло й на 

подальше ігнорування даної галузі науковцями незалежної України. Разом із 

тим загальновідомі знання про негативний бік розвитку вітчизняного права у 
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радянський період підштовхують нас до думки, що відновлення поліцейського 

права в українській правовій системі є логічним кроком. Відповідно, визнання 

та уточнення системи поліцейського права допомогло б остаточно вирішити 

проблему розмежування предмета правового впливу адміністративного та 

кримінально-процесуального права у сфері, що розглядається. 

Таким чином, підбиваючи підсумки з приводу розмежування сфер 

правового впливу кримінально-процесуального та адміністративного права на 

відносини із забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, зазначимо, що кримінально-процесуальне право регулює 

діяльність прокурора (при виконанні процесуальної функції) і слідчого (у разі 

проведення негласних слідчих дій ним самостійно, здійснення інших 

кримінально-процесуальних дій). Натомість адміністративне право регулює, 

поміж іншим, оперативно-розшукову діяльність оперативних працівників 

правоохоронних органів, у тому числі проведення негласних слідчих дій.  

Розв’язання цього завдання та визначення ролі різних галузей права у 

регулюванні відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, створює підстави 

стверджувати, що у своїй більшості останні регулюються нормами 

адміністративного права. Такий висновок зумовлений тим, що безпосереднє 

забезпечення дотримання цього права здійснюється суб’єктами публічної 

адміністрації за допомогою адміністративних процедур: контроль і нагляд за 

дотриманням цього права суб’єктами господарювання, що надають послуги 

зв’язку і телекомунікацій, судовий контроль за його дотриманням у контексті 

проведення негласних слідчих дій, процедури забезпечення означеного права 

в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів тощо. Норми ж 

інших галузей права переважно мають декларативний характер (інакше 

кажучи, вони встановлюють, що особа наділена цим правом, та розкривають 

певні аспекти його змісту), або закріплюють відповідальність за його 

порушення (решта норм мають загальний характер та поширюються і на інші 
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різновиди суспільних відносин, як-то правові положення про відшкодування 

моральної і матеріальної шкоди, або ж про захист порушеного права у суді). 

При цьому зазначимо, що система адміністративно-правових норм у цій 

сфері є доволі розгалуженою. Іншими словами, ними регламентується велика 

кількість питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, а саме: система суб’єктів забезпечення, їх 

права та обов’язки з цього приводу, адміністративні процедури й інструменти, 

які під час них застосовуються, відповідальність та ін.  

Таке розмаїття правових норм дає змогу, у свою чергу, говорити про 

можливість виділення правового інституту таємниці кореспонденції і 

телефонних розмов (або ж інституту приватності спілкування, чи інституту 

комунікаційної приватності) у системі Особливого адміністративного права. 

Його розміщення в межах останньої обумовлюється тим, що ці норми 

регулюють обмежене коло суспільних відносин у чітко визначених сферах 

публічного управління. Як наслідок, вони не являють собою загальних 

принципів функціонування суб’єктів публічної адміністрації або засад 

публічно-управлінської діяльності, властивих для неї за усіма напрямами 

публічного адміністрування (через це названий правовий інститут не може 

міститись у системі Загального адміністративного права). 

Разом із тим, ведучи мову про сукупність адміністративно-правових норм 

у сфері забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, не можемо оминути питання системи нормативно-правових актів, у 

яких вони закріплені. По-перше, його розкриття слугуватиме додатковим 

підтвердженням можливості виділення названого правового інституту, оскільки 

сприятиме формуванню уяви про його джерела. По-друге, ознайомлення з 

такими нормативними документами допоможе визначити сучасний стан 

нормативно-правового регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, та 

сформулювати окремі напрями його вдосконалення. 

Зважаючи на це, насамперед зауважимо, що можна виділити такі 
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нормативно-правові акти:  

– загального характеру (загальні, універсальні), які поширюють свій 

вплив на усі (або більшість) суспільні відносини у державі. До них 

належать такі закони, як Конституція України (ст. 31), Загальна декларація 

прав людини (ст. 12), Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права (ст. 17), Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (ст. 8), Конвенція про права дитини [89] (ст. 16). Їх норми більшою 

мірою мають декларативний характер, оскільки вони визначають перелік 

прав, якими наділені громадяни (останнє названий термін використано у 

значенні узагальнюючої категорії, якою позначається необмежене число 

суб’єктів – носіїв певних прав), що й обумовлює універсальність цих 

нормативних актів; 

– спеціального характеру (спеціальні, специфічні, особливі), спрямовані 

на урегулювання конкретно визначеного кола відносин. На їх вивченні ми 

зупинимось детальніше, оскільки саме вони конкретизують положення 

Конституції України, якими гарантується право на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, розкриваючи сутність та закріплюючи вимоги щодо 

забезпечення дотримання цього права. 

З метою їх комплексної характеристики пропонуємо розглянути систему 

цих нормативно-правових актів за їх юридичною силою, а саме: 

1. Закони України: Кримінально-процесуальний кодекс України, який 

встановлює вимоги територіальної юрисдикції судів, уповноважених на розгляд 

клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

вимоги щодо змісту і строків прийняття та дії ухвали суду про надання такого 

дозволу та ін.; «Про поштовий зв’язок» [229], який закріплює вимоги із 

забезпечення поштової безпеки і таємниці інформації та засади здійснення 

державного нагляду за ринком послуг поштового зв’язку; «Про 

телекомунікації» [236], який закріплює вимоги з приводу охорони таємниці 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпеки 

телекомунікацій, а також засади і порядок здійснення державного нагляду за 
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ринком телекомунікацій, у тому числі контролю за додержанням суб’єктами 

ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних 

документів у сфері телекомунікацій. 

2. Підзаконні нормативні акти: 

1) укази Президента України: «Про Положення про Міністерство 

інфраструктури України» від 12 травня 2011 р. № 581/2011 [228], яким 

регламентовано правовий статус Міністерства інфраструктури України та 

віднесено до його обов’язків забезпечення контролю за додержанням поштової 

безпеки і таємниці інформації; «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» від 23 листопада 

2011 р. № 1067/2011 [217], який встановлює правовий статус Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 

як органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу 

державного нагляду (контролю). Згідно з Положенням, затвердженим цим 

указом, на названий орган покладено обов’язки, у тому числі щодо 

забезпечення державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами 

ринку (суб’єктами господарювання, які надають послуги зв’язку і 

телекомунікацій) законодавства про телекомунікації, інформатизацію та 

поштовий зв’язок, забезпечення проведення перевірок дотримання 

законодавства у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку та ін.; 

2) постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 

Положення про Міністерство інфраструктури України» від 30 червня 2015 р. 

№ 460 [198], яка регулює ті ж самі відносини, що й однойменний указ 

Президента України; «Про затвердження Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг» від 11 квітня 2012 р. № 295 [209], якою 

закріплено вимоги щодо охорони таємниці телефонних розмов, телеграфної 

чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами 

телекомунікацій, і встановлено обов’язки операторів та провайдерів з 

приводу забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що 

передається телекомунікаційними мережами; «Про затвердження Правил 
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надання послуг поштового зв’язку» від 5 березня 2009 р. № 270 [208], якою 

закріплено обов’язок операторів поштового зв’язку щодо забезпечення 

таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;  

3) накази та інші акти центральних органів виконавчої влади та органів 

публічної влади, не віднесених до жодної з гілок влади: наказ Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України та Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні» від 16 листопада 

2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [191], який встановлює загальні засади 

та вимоги до організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

включаючи підстави і порядок отримання відповідного дозволу суду; наказ 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України «Про затвердження інструкцій з надання послуг телеграфного зв’язку» 

від 22 квітня 2014 р. №195 [185]. В Інструкції з оброблення телеграм 

операторами, провайдерами телекомунікацій, затвердженій цим наказом, 

встановлено вимогу щодо забезпечення таємниці змісту телеграм у разі обміну 

ними по телефону та закріплено порядок зберігання телеграфної документації, 

спрямований на забезпечення таємниці листування; рішення Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

«Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком 

телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень 

НКРЗ» від 13 грудня 2012 р. № 649 [205], яким визначено процедури та засади 

здійснення нагляду (контролю), у тому числі за додержанням суб’єктами ринку 

телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у 

сфері телекомунікацій. 

Наведений перелік слід доповнити низкою нормативно-правових актів, 

якими регламентуються права засуджених, порядок їх реалізації та 

забезпечення. Їх окремий виклад обумовлений специфікою правовідносин, які 
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виникають між засудженими та органами публічної влади (чи іншими 

суб’єктами публічно-владних повноважень), а також особливостями 

дотримання права на таємницю кореспонденції. До нормативних документів у 

цій сфері можемо віднести наступні: 

1. Закони України, серед яких основним є Кримінально-виконавчий 

кодекс України [118], який: у ст. ст. 8, 51, 107, 113 закріплює особливості 

дотримання права на таємницю кореспонденції засуджених, наприклад, 

встановлює, яка категорія кореспонденції не підлягає перегляду; у ст. 25 

регламентує засади здійснення громадського контролю за дотриманням прав 

засуджених та ін. 

2. Підзаконні нормативні акти: 

1) Указ Президента України «Про затвердження Положення про 

Міністерство юстиції України» від 6 квітня 2011 р. № 395/2011 [200], який у 

затвердженому ним Положенні регламентує правовий статус Міністерства 

юстиції України, але, на відміну від однойменної постанови Кабінету Міністрів 

України, не містить змін, обумовлених ліквідацією Державної пенітенціарної 

служби України [215] (яка раніше була центральним органом виконавчої влади, 

одним із завдань якого було здійснення контролю за дотриманням прав людини 

і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних 

покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під 

варту – пп. 4 п. 3 Положення про Державну пенітенціарну службу України, 

затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 394/2011 

[194] та постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 225 

[195]); 

2) постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Положення 

про Міністерство юстиції України» від 2 липня 2014 р. № 228 [199], яка, 

регламентуючи правовий статус Міністерства юстиції України (у 

затвердженому нею Положенні), закріплює за ним завдання з контролю за 

дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо 

виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та 
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інтересів засуджених та осіб, узятих під варту (п. 2
7
); «Про затвердження 

положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних 

виховних установах» від 1 квітня 2004 р. № 429 [203]. Затверджене нею 

Положення про спостережні комісії регламентує правовий статус спостережних 

комісій, які утворюються місцевими державними адміністраціями та 

виконавчими комітетами міських рад, і встановлює засади здійснення 

громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних 

інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання; 

3) акти центральних органів виконавчої влади: наказ Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань» від 29 грудня 2014 р. № 2186/5 [207], який встановлює 

порядок листування та направлення грошових переказів засудженими, 

визначають категорію кореспонденції, яка не підлягає перегляду та ін.; наказ 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з організації 

перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах» від 2 липня 2013 р. № 1304/5 [189], 

яким закріплено порядок отримання, приймання та відправлення 

кореспонденції засуджених і осіб, узятих під варту, порядок перегляду і 

вилучення кореспонденції (листування) та вкладень, категорії кореспонденції, 

що не підлягають перегляду та ін. 

Отже, перераховані нормативно-правові акти, як на нас, слід вважати 

основними нормативними документами національного рівня, якими 

регулюються відносини, пов’язані із забезпеченням реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Але їм властиві численні 

недоліки, які негативним чином впливають на сучасний стан нормативно-

правового забезпечення названого права. Наприклад, серед них можемо 

виділити наступні: 

– прогалини, неповнота викладу вимог, спрямованих на гарантування і 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. Наприклад, закріплюючи обов’язки певних осіб щодо забезпечення 
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таємниці кореспонденції і телефонних розмов, цими нормативно-правовими 

актами переважно не розкриваються порядок і процедури їх виконання, не 

перелічуються заходи, які необхідно вживати у зв’язку з цим, що, як наслідок, 

ускладнює можливість здійснення контролю з боку органів публічної влади за 

дотриманням таких вимог законодавства; 

– закріплення застарілих норм, внаслідок чого в цих частинах розглянуті 

нормативні документи суперечать діючому законодавству та не відповідають 

правовій дійсності. Зокрема, у ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок» 

залишаються чинними положення, які регулюють діяльність Державної 

інспекції зв’язку щодо здійснення державного нагляду за ринком послуг 

поштового зв’язку. Проте, як відомо, цей орган публічної влади було 

ліквідовано постановою Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію 

Державної інспекції зв’язку» від 29 лютого 2012 р. № 151 [214]. Відповідно, 

маємо неприпустиму ситуацію, за якої положення ст. 8 Закону України «Про 

поштовий зв’язок», по суті, регулюють відносини з неіснуючим, на 

сьогоднішній день, суб’єктом публічної влади; 

– дублювання положень та регулювання одних і тих самих відносин 

різними нормативно-правовими актами. Йдеться насамперед про одночасну дію 

(чинність) Указів Президента України «Про Положення про Міністерство 

інфраструктури України» від 12 травня 2011 р. № 581/2011, «Про затвердження 

Положення про Міністерство юстиції України» від 6 квітня 2011 р. № 395/2011 

і постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Міністерство інфраструктури України» від 30 червня 2015 р. № 460, «Про 

затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 2 липня 

2014 р. № 228. Це, у свою чергу, свідчить про наявність інших, суміжних з 

окресленою, проблем правового регулювання, а саме: 

– невідповідність законам України, якими закріплено вимоги до 

регламентації правового статусу органів публічної влади. Так, згідно з п. 12 ч. 1 

ст. 92 Конституції України організація і діяльність органів виконавчої влади 

визначаються виключно законами України. Такими, зокрема, є: Закон України 
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«Про центральні органи виконавчої влади» [238], ч. 3 ст. 3 якого закріплює, що 

положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує 

Кабінет Міністрів України; Закон України «Про Кабінет Міністрів України» [213], 

абз. 12 п. 6 ч. 1 ст. 20 якого, так само, наділяє Кабінет Міністрів України 

повноваженнями із затвердження положень про міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади. З огляду на це, укази Президента України, якими 

затверджено положення про Міністерство інфраструктури України та про 

Міністерство юстиції України, є незаконними, адже вони суперечать наведеним 

вимогам законів та прийняті не уповноваженим на те суб’єктом публічної влади; 

– невідповідність вимогам нормопроектувальної (нормопроектної) 

техніки, відповідно до яких нормативно-правовий акт: 1) не повинен містити 

суперечливих норм права та повторів норм права, які містяться в інших 

нормативно-правових актах; 2) його положення мають бути узгодженими з 

актами законодавства (п. 2.1 Порядку подання нормативно-правових актів на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх 

державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

12 квітня 2005 р. № 34/5 [176], п. 5 Правил підготовки проектів актів Кабінету 

Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

6 вересня 2005 р. № 870 [210]). При цьому зауважимо, що вимоги 

нормопроектувальної техніки поширюються і на закони (їх проекти), що 

випливає з п. 1 р. І Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів 

законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою 

колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. № 41 [135]. 

Проте, як показує вивчення змісту названих вище законів, останні були 

прийняті всупереч їм (вимогам).  

Припускаємо, що такий стан розробки та прийняття нормативно-

правових актів різної юридичної сили, за якого суб’єкти нормотворчості не 

дотримуються правил та вимог нормопроектувальної техніки, пов’язаний 

передусім з відсутністю Закону України «Про нормативно-правові акти», який 

уніфікував би вимоги до нормативно-правових актів, зобов’язав би усіх 
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суб’єктів нормотворення дотримуватись їх тощо. З цього приводу зауважимо, 

що відповідний законопроект [239] було подано на розгляд Верховній Раді 

України ще у 2010 р., але закон до цього часу не прийнято. Тому вважаємо, що 

виправлення окресленої ситуації шляхом прийняття Закону України «Про 

нормативно-правові акти» є обов’язковим кроком на шляху вдосконалення 

нормативно-правової бази України.  

Крім того, решта сформульованих нами проблем нормативно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

також потребує свого вирішення. Для цього необхідно, зокрема: вилучити 

положення про Державну інспекцію зв’язку з тексту Закону України «Про 

поштовий зв’язок», визнати нечинними Укази Президента України «Про 

Положення про Міністерство інфраструктури України» від 12 травня 2011 р. № 

581/2011, «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» 

від 6 квітня 2011 р. № 395/2011, а також внести інші корективи, у тому числі 

спрямовані на заповнення прогалин у нормативно-правових актах. Реалізація 

цих пропозицій є важливою з точки зору створення надійного нормативно-

правового підґрунтя для забезпечення дотримання конституційного права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов.  

У ракурсі викладеного незайвим буде нагадати і про зобов’язання, 

покладені на нашу державу (взяті нею) при укладенні Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

від 27 червня 2014 р. [281], ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 

р. № 1678-VІІ [231] (далі – Угода про асоціацію). Серед них варто виділити ті, 

що пов’язані із: забезпеченням поступової адаптації законодавства України до 

acquis ЄС (преамбула Угоди про асоціацію); наближенням (адаптацією) 

чинного законодавства України у сфері поштових, кур’єрських і 

телекомунікаційних послуг до права (законодавства) Європейського Союзу (ст. 

ст. 114, 124 Угоди про асоціацію); утвердженням верховенства права та 

зміцненням інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 
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правоохоронних і судових органів зокрема (як напрям співробітництва між 

Україною і ЄС) (ст. 14 Угоди про асоціацію); забезпечення належного рівня 

захисту персональних даних згідно з найвищими європейськими та 

міжнародними стандартами, зокрема відповідними документами Ради Європи 

(як напрям співробітництва між Україною і ЄС) (ст. 15 Угоди про асоціацію). 

Відтак, до запропонованих напрямів удосконалення сучасного стану 

нормативно-правового регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, варто 

додати і приведення нормативно-правових актів України у відповідність до 

європейського законодавства з окресленої сфери. Інакше кажучи, оптимізація 

нормативно-правового забезпечення досліджуваних відносин має бути 

спрямованою не лише на виправлення наявних недоліків, а й на врахування та 

запровадження відповідних європейських стандартів.  

У такому разі вважаємо за доцільне ознайомитись із системою європейських 

нормативно-правових документів, якими затверджено стандарти забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції. Їх можна поділити на дві групи: 

1) акти органів влади ЄС (рекомендації, директиви, резолюції): 

– Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про захист 

недоторканності приватного життя в Інтернеті» від 23 лютого 1999 р. № R (99) 

5 [211], якою встановлено, що передавання інформації, яке здійснюється з 

використанням нових інформаційних технологій, не повинне порушувати, 

зокрема, право на таємницю листування, і закріплено «Керівні принципи із 

захисту особи стосовно збору та обробки персональних даних на 

інформаційних магістралях, які можуть бути включені або прикріплені до 

кодексів поведінки». Ці принципи, по суті, становлять перелік застережних 

(запобіжних) заходів, яких мають дотримуватись користувачі та які повинні 

впроваджувати у свою діяльність постачальники послуг Інтернету з метою 

попередження потенційного порушення їх прав та інтересів; 

– Рекомендація Комітету Міністрів держав-учасниць «Європейські 

пенітенціарні правила» від 11 січня 2006 р. № R (2006) 2 [60], якою встановлено 
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вимоги щодо конфіденційності листування між ув’язненими та їх юристами і 

стосовно обмежень такої конфіденційності;  

– Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про обробку 

персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій» 

(Директива про секретність та електронні комунікації) від 12 липня 2002 р. 

№ 2002/58/ЄС, яка гармонізує положення держав-членів, необхідні для 

забезпечення еквівалентного рівня захисту основних прав та свобод, зокрема 

права на таємницю, щодо обробки персональних даних у секторі електронних 

комунікацій та забезпечення вільного руху таких даних і обладнання для 

електронних комунікацій та послуг у Спільноті [219]. У цьому контексті вона, 

зокрема, закріплює вимоги щодо забезпечення безпеки послуг електронних 

комунікацій і таємниці (конфіденційності) комунікацій та відповідних даних 

руху через публічну мережу комунікацій і публічно доступних послуг 

електронних комунікацій; 

– резолюції Ради ЄС «Про законне перехоплення телекомунікацій» від 17 

січня 1995 р. № 96/С 329/01 [182] та «Про оперативні запити правоохоронних 

органів стосовно громадських телекомунікаційних мереж та послуг» 

(ENFOPOL) від 20 червня 2001 р. [220], якими закріплено вимоги до законного 

перехоплення телекомунікацій (інакше кажучи, до проведення негласних 

слідчих дій, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування), у тому числі й 

щодо дотримання права на таємницю при вжитті таких заходів 

правоохоронними органами; 

2) практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ): 

– рішення, які містять вимоги з приводу санкціонування негласних 

слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування, 

(законного перехоплення телекомунікацій), у справах: «Волохи проти України» 

від 2 листопада 2006 р. [256], «Класс та інші проти Німеччини» від 6 

вересня 1978 р. [259], «Кемпбелл і Фелл проти Об’єднаного Королівства» від 

28 червня 1984 р. [52], «Крюслен проти Франції» від 24 квітня 1990 р. [51], 

«Ювіг проти Франції» від 24 квітня 1990 р. [319] та ін.; 
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– рішення, які встановлюють сферу дії права на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов (тобто, на спілкування за допомогою яких засобів зв’язку, 

на які різновиди кореспонденції та на кореспонденцію (листування) між якими 

суб’єктами поширюється вимога щодо дотримання їх конфіденційності, 

таємниці; у тому числі щодо конфіденційності листування між Судом та 

ув’язненим), у справах: «Аманн проти Швейцарії» від 16 лютого 2000 р. [254], 

«Візер і Бікос Бетеіліганген проти Австрії» від 16 жовтня 2007 р. [328], 

«Копленд проти Сполученого Королівства» від 3 квітня 2007 р. [316], «Кляхін 

проти Росії» від 30 листопада 2004 р. [50], «Маргарета і Роджер Андерсон 

проти Швеції» від 25 лютого 1992 р. [320], «Мішо проти Франції» від 6 грудня 

2012 р. [321], «П. Дж. і Дж. Х. проти Сполученого Королівства» від 25 вересня 

2001 р. [325], «Тейлор-Саборі проти Сполученого Королівства» від 22 жовтня 

2002 р. [327], «Х. проти Сполученого Королівства» від 5 листопада 1981 р. 

[330], «Чайковський проти України» від 15 жовтня 2009 р. [268] та ін.; 

– рішення, якими конкретизовано правила щодо дотримання права 

працівників на таємницю кореспонденції і телефонних розмов їх 

роботодавцями, у справах: «Аманн проти Швейцарії» від 16 лютого 2000 р., 

«Барбулеску проти Румунії» від 12 січня 2016 р. [314], «Копленд проти 

Сполученого Королівства» від 3 квітня 2007 р., «Михайлюк та Петров проти 

України» від 10 грудня 2009 р. [263] та ін.; 

– рішення, в яких з’ясовано, які діяння вважаються порушеннями права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (наявність яких дій необхідна 

для встановлення факту порушення цього права), зокрема, у справі «Нарінен 

проти Фінляндії» від 1 червня 2004 р. [322] та ін. 

Розглянутий перелік основних правових документів ЄС, які містять певні 

вимоги до забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, не є вичерпним. Водночас вивчення їх змісту допомагає 

дійти висновку, що далеко не всі правові приписи, закріплені у них, повною 

мірою розкриті (знайшли своєї відображення) у положеннях вітчизняного 

законодавства. Це вказує на неналежний рівень відповідності (адаптованості) 
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останнього до європейських стандартів, що має бути виправлено шляхом 

внесення відповідних змін, доповнень та/або прийняття нових нормативно-

правових актів. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, ще раз наголосимо на тому, що 

нормативне забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов здійснюється переважно за допомогою адміністративно-

правових норм, які містяться у численних нормативно-правових актах. Поряд з 

іншими аргументами це дає змогу вести мову про можливість виділення 

правового інституту комунікаційної приватності (приватності спілкування чи 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов) у межах Особливого 

адміністративного права України. Однак сучасний стан такого нормативно-

правового (або точніше адміністративно-правового) забезпечення 

характеризується численними проблемами і недоліками, виправлення яких є 

важливим як з точки зору гарантованого дотримання названого права, так і з 

позиції адаптації національного законодавства до європейських стандартів. В 

окреслених цілях доцільною буде і активізація наукових розробок у цій сфері, 

що допоможе сформулювати конкретніші пропозиції стосовно напрямів 

удосконалення нормативно-правової бази із забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. З цією ж метою у наступному 

розділі нашого дослідження ми детальніше розглянемо окремі аспекти 

адміністративно-правового забезпечення означеного права. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Таємниця кореспонденції і телефонних розмов – це складне й 

багаторівневе, історично обумовлене правове явище, представлене: з одного 

боку, як основне і невід’ємне право людини і громадянина; а, з другого – як 

правовий і моральний обов’язок громадян та службовий обов’язок працівників 

сфери зв’язку щодо осіб, наділених відповідним правом; з третього – як 

правило співіснування та комунікації людей, а також діяльності публічних 
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установ у сфері зв’язку. Протягом тривалого процесу його становлення держава 

і суспільство (як на території сучасної України, так і в інших країнах), під 

впливом відповідних історичних обставин і чинників, поступово визнавали та 

надавали значення кожній з названих складових, однак перехід від однієї до 

іншої подекуди тривав століттями. З розвитком суспільних відносин та 

переорієнтацією діяльності публічної влади на права та інтереси особистості у 

ХХ ст. інститут таємниці кореспонденції і телефонних розмов остаточно 

сформувався, а при його правовій регламентації на перше місце було 

поставлене відповідне право особи. 

На сьогоднішній день право на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, у тому або іншому ракурсі, гарантується нормами різноманітних 

галузей права (конституційного, цивільного, кримінального, цивільно-

процесуального, кримінально-процесуального, адміністративно-

процесуального та ін.). Однак найважливіша роль у його забезпеченні належить 

адміністративному праву, розмаїття правових норм якого у цій сфері дає змогу 

говорити про можливість виділення правового інституту таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов (або ж інституту приватності спілкування, 

чи інституту комунікаційної приватності) у системі Особливого 

адміністративного права. Його розміщення в межах останньої обумовлюється 

тим, що ці норми регулюють обмежене коло суспільних відносин у чітко 

визначених сферах публічного управління. Як наслідок, вони не являють собою 

загальних принципів функціонування суб’єктів публічної адміністрації або 

засади публічно-управлінської діяльності, властиві для неї за усіма напрямами 

публічного адміністрування (через це названий правовий інститут не може 

міститись у системі Загального адміністративного права). 

Зазначені норми розміщені у низці загальних (що поширюють свій вплив 

на усі (або більшість) суспільні відносини у державі та мають декларативний 

характер) та спеціальних нормативно-правових актів (що спрямовані на 

урегулювання конкретно визначеного кола відносин), серед яких: Конституція 

України, міжнародно-правові документи, закони України та підзаконні 
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нормативні акти, прийняті Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 

центральними органами виконавчої влади та органами публічної влади, не 

віднесеними до жодної з гілок влади. Крім того, засади нормативно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

містяться в актах органів влади ЄС (рекомендаціях, директивах, резолюціях) та 

у рішеннях Європейського суду з прав людини, якими визначено вимоги з 

приводу: законного перехоплення телекомунікацій та санкціонування 

негласних слідчих (розшукових) дій; сфери дії права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов; дотримання права працівників на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов їх роботодавцями; кваліфікації 

окремих діянь як порушень права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; забезпечення безпеки послуг електронних комунікацій і таємниці 

(конфіденційності) комунікацій та відповідних даних руху через публічну 

мережу комунікацій і публічно доступних послуг електронних комунікацій; 

конфіденційності листування між ув’язненими та їх юристами і стосовно 

обмежень такої конфіденційності; застережних (запобіжних) заходів, яких 

мають дотримуватись користувачі та які мають впроваджувати у свою 

діяльність постачальники послуг Інтернету з метою попередження 

потенційного порушення їх прав та інтересів тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 

І ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ 

 

2.1. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

 

У першому розділі дисертації ми встановили, нормами якої галузі права 

та низкою яких нормативно-правових актів регулюються відносини, пов’язані 

із забезпеченням реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. Тому наступним кроком має бути пізнання таких відносин, що, на нашу 

думку, стане можливим лише шляхом вивчення механізму забезпечення цього 

права, адже це дасть змогу: з’ясувати, за допомогою яких саме процедур 

здійснюється окреслене забезпечення, які суб’єкти беруть у цьому участь та які 

відносини при цьому виникають; деталізувати виклад питання про нормативно-

правове регулювання названого кола відносин, оскільки воно розкриватиметься 

за кожним напрямом та/або аспектом процесу забезпечення цього права; 

конкретизувати пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов.  

Доцільність та корисність цього кроку підтверджується також 

дефініціями категорії «механізм забезпечення прав і свобод» (та її варіацій), 

в яких вчені коротко вказують на значення і перелік тих правових явищ, які 

нею позначаються. Зокрема, у юридичній літературі під зазначеним поняттям 

розуміється: «система правових інструментів та засобів, створених та 

закріплених державою для регулювання процесів у сфері прав і свобод людини 

і громадянина через відповідні органи, їх реального визначення та здійснення» 

[241]; «процес адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини 

органами публічного адміністрування» [69] (на наш погляд, доцільніше 
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вживати термін «суб’єктами публічної адміністрації», що обумовлено 

європейською практикою його застосування та іншими причинами, на яких 

наголошують автори у спеціальних наукових працях [77, c. 17-44; 161]); 

«структурно взаємопов’язана сукупність правових та організаційних засобів, 

що реалізуються органами публічного адміністрування і спрямовані на 

регулювання правовідносин у сфері прав і свобод людини» [69]; «динамічна 

система правових засобів, що реалізуються завдяки діяльності державних 

органів, посадових осіб…» [159]; «система вихідних політико-правових 

приписів, засобів та умов, що визначають порядок утвердження, створення 

умов, реалізації, охорони, захисту та відтворення … прав громадян України» 

[42, c. 10; 43; 44; 45]; «діяльність державних органів щодо створення належних 

умов реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян…» [251].  

З цитованих дефініцій бачимо, що поняттям «механізм забезпечення 

реалізації права» охоплюються різноманітні аспекти та елементи відносин, 

пов’язаних із забезпеченням відповідного права, з чого випливає, що його 

дослідження дозволить комплексно пізнати ці відносини, розкрити їх головні 

особливості та сформулювати рекомендації з оптимізації нормативно-

правового регулювання за кожним з розглянутих аспектів (елементів). У свою 

чергу, розпочати розв’язання поставленого завдання пропонуємо з питання про 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, оскільки останні, як показує 

аналіз численних наукових джерел [22; 32; 42, c. 6, 10; 43; 69; 131; 241], 

визнаються одними з основних та невід’ємних елементів механізму 

забезпечення будь-якого права особи. 

Приступаючи до його викладу, передусім зазначимо, що, оскільки 

йдеться про адміністративно-правові відносини, то, як відомо у правовій науці 

[27; 75; 127; 129; 130; 151; 295], їх учасниками виступають: суб’єкти, наділені 

публічно-владними повноваженнями, (зазвичай, говорять про суб’єктів 

публічної адміністрації), з одного боку (чи з обох боків, залежно від різновиду 

відносин у сфері публічного управління); і приватні особи, які не наділені 
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публічно-владними повноваженнями, (фізичні та/або юридичні особи, їх 

об’єднання), з другого боку (перелік та класифікація суб’єктів адміністративно-

правових відносин може визначатись і за допомогою інших наукових підходів, 

що наразі не має суттєвого значення). Але така характеристика суб’єктного 

складу відносин із забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов не може визнаватись повною і вичерпною, оскільки у 

контексті забезпечення зазначеного права названі суб’єкти вступають між 

собою у різноманітні правові зв’язки, в яких ступінь, значення, зміст та 

наслідки їх участі варіюються. Як наслідок, одні й ті самі суб’єкти права 

набувають різного правового статусу та відіграють різну роль як учасники 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, залежно від різновиду 

останніх.  

Зважаючи на це, їх вивчення, як на нас, доцільно проводити з 

урахуванням декількох чинників, а саме: загального правового статусу 

суб’єктів права; відношення до права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; місця/ролі у забезпеченні цього права; різновидів відносин, пов’язаних 

із забезпеченням названого права; правового статусу суб’єктів, як учасників 

таких відносин. Тому, не звертаючись до якогось одного із перерахованих (або 

інших) чинників як критерію класифікації (через названі вище причини), 

пропонуємо умовно виділити три основні групи суб’єктів окресленого кола 

адміністративно-правових відносин, а саме: 1) носії права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов; 2) постачальники послуг зв’язку 

(поштового, телеграфного, телекомунікаційного); 3) суб’єкти публічно-владних 

повноважень. 

Такий підхід до поділу вказаних суб’єктів засновано на сприйнятті їх 

загальної ролі у суспільному житті та, зокрема, у сфері публічного управління, 

пов’язаної із забезпеченням реалізації права на таємницю кореспонденції та 

телефонних розмов, і спрямовано на упорядкування викладу питання про 

сутність і особливості суб’єктного складу досліджуваних відносин. Він, на 
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нашу думку, є найбільш прийнятним, оскільки дає змогу розглянути зазначених 

суб’єктів під різними кутами зору, враховуючи перераховані вище чинники, та 

позбавлений недоліків інших можливих спроб класифікації, як-то:  

– за критерієм правового статусу (як суб’єктів права) на: суб’єктів, 

наділених та не наділених публічно-владними повноваженнями (або ж на 

фізичних, юридичних осіб, органів публічної влади тощо), є універсальним 

підходом до класифікації, який може бути застосованим щодо будь-яких 

правовідносин, але не відображає жодної специфіки суб’єктів, як учасників 

певних різновидів адміністративно-правових відносин;  

– за правовим статусом учасника відносин та роллю останніх у процесі 

забезпечення реалізації права на: носіїв права, зобов’язаних суб’єктів (які 

водночас виступають підконтрольними суб’єктами у відповідних процедурах 

забезпечення) та виконавців процедур забезпечення, – його доцільно 

застосовувати окремо до кожного різновиду відносин із забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, проте за його 

допомогою неможливо охарактеризувати суб’єктний склад таких відносин 

загалом (усієї сфери забезпечення одразу). Інакше кажучи, як ми зазначали 

раніше, особливістю відносин забезпечення є те, що один і той самий суб’єкт 

права може бути виконавцем процедури забезпечення в одному різновиді 

відносин забезпечення даного права, а в іншому – зобов’язаною особою, 

залишаючись у будь-якому випадку носієм цього права. Наприклад, оператори 

поштового зв’язку: у відносинах з користувачами їх послуг зобов’язані 

забезпечувати дотримання таємниці кореспонденції у спосіб, визначений 

законом та/або договором, тобто виступають виконавцями певних процедур 

(див. ст. ст. 1, 6, 14 Закону України «Про поштовий зв’язок», п. 10 Правил 

надання послуг поштового зв’язку); у відносинах із суб’єктами публічної 

адміністрації щодо дотримання приписів закону (у тому числі стосовно 

забезпечення дотримання таємниці кореспонденції) вони набувають статусу 

зобов’язаного суб’єкта (підконтрольної особи), оскільки щодо них органами 

публічної влади здійснюються встановлені на нормативному рівні процедури 
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контролю (див. ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок»); при цьому, як 

юридичні особи, вони наділені правом на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, – є носіями вказаного права (в силу ч. 1 ст. 94 ЦК України). 

Відповідно, така класифікація не може проводитись для загальної 

характеристики суб’єктів відносин забезпечення, але можлива у кожному 

конкретному випадку, якщо необхідно охарактеризувати певну процедуру 

забезпечення реалізації права. 

З огляду на це ще раз наголосимо, що запропонований нами поділ 

зазначених суб’єктів видається найбільш оптимальним (для мети нашого 

дослідження), а тому пропонуємо безпосередньо перейти до їх вивчення, 

починаючи з носіїв права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. У 

цьому ракурсі маємо також уточнити, що комплексній характеристиці та 

поступовому розкриттю поставленого питання, на наш погляд, сприятиме 

виділення основних рис, властивих даній групі суб’єктів. Такий крок допоможе 

встановити основні елементи, за якими ці суб’єкти відрізняються поміж інших, 

а також з’ясувати особливості їх участі у різноманітних відносинах 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов.  

У такому разі, за допомогою аналізу низки нормативно-правових актів 

національного рівня та наукової літератури, пропонуємо звернути увагу на 

риси, притаманні групі носіїв права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, а саме:  

1) її склад, або, інакше кажучи, перелік осіб, наділених правом на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов згідно з чинним законодавством 

України, яких за цією ознакою можливо об’єднати у названу групу суб’єктів. 

Так, носіями зазначеного права є кожна фізична особа, незалежно від віку, 

громадянства і дієздатності [125], та кожна юридична особа. Таке 

формулювання складу даної групи суб’єктів випливає з положень чинних 

нормативно-правових актів, якими закріплено, що: 

– цим правом наділені фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 270 і 
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ст. 306 ЦК України);  

– цим правом наділений кожний (або кожна фізична особа) (ст. 31 

Конституції України, ч. 1 ст. 269 ЦК України) та що юридичні особи мають такі 

саме права, як і фізичні особи (а, відповідно, і в такому ж обсязі, принаймні 

стосовно цього права) (ч. 1 ст. 91 ЦК України); 

– «іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України…» (ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [230]), чим 

підтверджується відсутність вимог до громадянства, як умови набуття права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов (іншими словами, цим правом 

наділені усі особи незалежно від наявності або відсутності громадянства 

України); 

– фізичні особи від народження (або за законом) довічно володіють 

особистими немайновими правами (до яких належить і право на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов) (ч. 1, 4 ст. 269 ЦК України); здатність 

мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні 

особи з народження (ч. 1, 2 ст. 25 ЦК України); здатність мати окремі цивільні 

права та обов’язки може пов’язуватися з досягненням фізичною особою 

відповідного віку у випадках, встановлених законом (ч. 3 ст. 25 ЦК України) – 

але жодний закон не встановлює вимог щодо досягнення фізичними особами 

певного віку для набуття права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. Більш того, у ст. 16 Конвенції про права дитини закріплено право 

останньої на таємницю кореспонденції. Тим самим, на нашу думку, 

виправдовується твердження, що фізичні особи наділені досліджуваним правом 

незалежно від віку; 

– «цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями 

набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 

здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх 

виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання» (абз. 2 ч. 1 ст. 30 
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ЦК України); «недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого 

правочину» (ч. 2 ст. 41 ЦК України); «фізична особа, цивільна дієздатність якої 

обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини» (ч. 2 ст. 

37 ЦК України); «правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків» (ч. 1 ст. 202 ЦК України); «особа, 

яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності» 

(ч. 2 ст. 203 ЦК України). За результатом аналізу цитованих частин ЦК України 

можна зробити висновок, що дієздатність фізичної особи є істотною умовою 

лише для здійснення правочинів та набуття на їх підставі певних цивільних 

прав. Натомість право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, як ми 

вже встановили, належить особі від народження та, відповідно, не набувається 

внаслідок правочину. Звідси випливає, що дане право належить фізичним 

особам незалежно від повноти їх дієздатності; 

2) обсяг правомочностей, якими визначається зміст права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, як суб’єктивного права особи. 

Акцентування на цій обставині обумовлене нерівнозначним обсягом 

правомочностей, якими наділені певні групи носіїв даного права. Іншими 

словами, серед широкого загалу носіїв права варто виділяти окремі категорії 

осіб, для яких законом встановлені обмеження щодо реалізації і дотримання їх 

конституційних прав, що позначається на сукупності правомочностей, 

доступних їм, та, як наслідок, змістовному наповненні цього права для них. 

Насамперед маємо на увазі засуджених, які, залишаючись носіями цього права, 

позбавлені в силу закону та особливостей їх правового статусу частини 

правомочностей, що становлять загальний зміст права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов (питання про зміст цього права та 

нормативно-правове забезпечення прав засуджених були предметом вивчення у 

першому розділі дисертації, тому повторно їх розглядати не будемо). 

На цій підставі (за критерієм обсягу правомочностей), носіїв права на 

таємницю кореспонденції можна поділити на дві групи: 

– основна, яка характеризується наступними ознаками: до цієї групи 
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належать усі особи (фізичні та юридичні), реалізація і дотримання прав та 

свобод яких не обмежені законом; дотримання та забезпечення таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов осіб, віднесених до цієї групи, 

здійснюється у повному обсязі; суб’єкти права цієї групи володіють повним 

обсягом правомочностей, зумовлених правом на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов; 

– специфічна, основні ознаки якої прямо протилежні перерахованим 

вище. Наприклад: до цієї групи належать лише ті особи, реалізація і 

дотримання прав та свобод яких обмежені законом; дотримання та 

забезпечення таємниці кореспонденції і телефонних розмов осіб, віднесених до 

цієї групи, здійснюється у визначеному законом обсязі; суб’єкти права цієї 

групи володіють обмеженим, визначеним на нормативному рівні, обсягом 

правомочностей, зумовлених правом на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; 

3) рівень участі цих суб’єктів у забезпеченні їх права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов. Дослідження численних нормативно-

правових актів дає змогу встановити, що назване право забезпечується за 

допомогою різноманітних процедур та різними суб’єктами (які ми детально 

розглянемо у наступному підрозділі дисертації), внаслідок чого маємо усі 

підстави для виділення (за цим критерієм) певних різновидів правовідносин, 

пов’язаних із забезпеченням даного права. Відмінності між ними проявляються 

у різноманітних аспектах, включаючи рівень участі носіїв у забезпеченні 

власного права. Ця категорія («рівень участі») застосована нами для позначення 

наявності або відсутності активних дій з боку носіїв права, а також їх 

причетності до процедур забезпечення реалізації права (коротко кажучи, дане 

поняття вказує на те, у чому виражається участь та наскільки вона активна). 

Враховуючи це, на нашу думку, доцільно виділяти три рівні (які можна також 

розглядати як різновиди) участі носіїв права у його забезпеченні, а саме: 

– активна участь, яка полягає у тому, що носії права вчиняють активні дії, 

спрямовані на забезпечення їх права. Наприклад, носії права можуть брати 
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активну участь у забезпеченням реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов шляхом звернення до суб’єктів господарювання, які 

надають послуги зв’язку, або органів публічної влади із заявами або скаргами з 

приводу порушення чи створення загрози порушення зазначеного права, або ж 

стосовно неналежного виконання обов’язків, пов’язаних із забезпеченням цього 

права, у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян» 

[212]. Водночас, ведучи мову про активні дії носіїв права, доцільно звернути 

увагу й на випадки, коли вони виступають виконавцями певних процедур 

забезпечення. Зокрема, це стосується дотримання ними фізичних та юридичних 

умов, за яких на кореспонденцію/телефонні розмови поширюється сфера дії 

юридичного інституту таємниці кореспонденції і телефонних розмов (ці умови 

ми розглядали у підрозділі 1.2 дисертації), а також виконання низки 

заходів/вимог, пов’язаних з безпекою персональних даних, інформації, яка 

передається через певні канали зв’язку тощо. Серед прикладів останніх можемо 

назвати такі дії користувачів послуг зв’язку: використання легально доступних 

засобів захисту даних та ліній зв’язку (наприклад, використання засобів 

шифрування для конфіденційної електронної пошти, кодів доступу до 

персонального комп’ютера, застосування паролів та їх регулярна зміна); 

використання новітніх технічних досягнень, які дають змогу проінформувати 

користувача про випадки залишення «електронних слідів» (дані про 

транзакцію, відвідування інтернет-сайтів тощо); застосування анонімного 

доступу та анонімних засобів здійснення оплати, анонімне користування 

послугами; використання псевдоніму та здійснення інших запобіжних дій, 

рекомендованих Комітетом Міністрів Ради Європи у Рекомендації «Про захист 

недоторканності приватного життя в Інтернеті» від 23 лютого 1999 р. № R (99) 

5; 

– пасивна, яка має місце у випадках, коли носії права не здійснюють 

волевиявлення та не вчиняють активних дій, спрямованих на забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, але 

знаходяться у відносинах (є їх безпосередньою стороною), в яких активні дії 
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вчиняються іншими особами з такою ж метою щодо них. Наприклад, носії 

права беруть пасивну участь тоді, коли суб’єкти господарювання, які надають 

їм послуги зв’язку, забезпечують їх право на таємницю шляхом виконання 

встановлених законом процедур, пов’язаних із забезпеченням поштової безпеки 

(ст. 14 Закону України «Про поштовий зв’язок»), вжиттям технічних та 

організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів 

телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію 

телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами (ч. 3 

ст. 9 Закону України «Про телекомунікації») та ін. Тобто, у таких випадках 

мають місце відносини між двома сторонами: постачальником послуг та 

користувачем послуг, але активні дії щодо забезпечення реалізації права на 

таємницю здійснюються тільки постачальниками. Пасивна участь має місце й 

тоді, коли носії права отримують відповідь на звернення (зазначене у прикладі 

вище), адже у такому разі активна дія у порядку, встановленому Законом 

України «Про звернення громадян», здійснюється лише суб’єктом, що надає 

відповідь та здійснює інші заходи, зумовлені отриманою раніше 

скаргою/заявою тощо; 

– умовна, або абстрактна – має місце тоді, коли носій права не є 

безпосередньою стороною відносин забезпечення, а активні дії, здійснювані в 

їх межах, не спрямовані на нього та не вчиняються ним. Інакше кажучи, у 

такому разі носій права умовно фігурує у відносинах забезпечення, оскільки усі 

процедури (з приводу реалізації яких виникають відносини) спрямовані на 

забезпечення реалізації права носія, вони здійснюються в його інтересах та їх 

кінцевою метою є дотримання його права. Але при цьому сторонами відносин 

виступають інші суб’єкти, щодо яких та якими, власне, і вчиняються усі дії, що 

зумовлюють будь-яку активну та пасивну участь у цих відносинах. Як приклад 

умовної участі носіїв права можемо навести випадки, коли органи публічної 

влади здійснюють процедури контролю за дотриманням законодавства 

суб’єктами господарювання, які надають послуги зв’язку, у тому числі і в 

частині забезпечення таємниці кореспонденції і телефонних розмов (ст. 8 
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Закону України «Про поштовий зв’язок», ст. 19 Закону України «Про 

телекомунікації»), або ж коли виникають відносини судового контролю, у яких 

сторонами виступають суд та суб’єкти подання клопотання про надання 

дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. ст. 247–250 

КПК України, ч. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»). 

Таким чином, носії права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов є самостійними суб’єктами відносин, пов’язаних з його забезпеченням, 

які різняться між собою як за обсягом правомочностей, доступних та належних 

їм, згідно із законом, так і за рівнем участі у конкретних правовідносинах, які 

складаються у зв’язку з реалізацією певних процедур забезпечення. Їх 

особливістю є те, що вони завжди, тією або іншою мірою, беруть участь у 

відносинах забезпечення: або виступають їх безпосередньою стороною, або, 

певним чином, в їх інтересах ці відносини виникають.  

Однак, як показує вивчення нормативних документів, у більшості 

випадків активними учасниками відносин, пов’язаних з реалізацією процедур 

адміністративно-правового забезпечення окресленого права, виступає решта 

названих вище суб’єктів. Тому, з’ясувавши сутність та особливості носіїв 

права, пропонуємо перейти до наступної групи суб’єктів забезпечення, до яких, 

нагадаємо, належать постачальники послуг зв’язку. На кшталт попередньо 

розглянутій групі суб’єктів, пропонуємо здійснити їх вивчення шляхом 

виділення основних рис, притаманних постачальниками послуг зв’язку, як 

учасникам відносин із забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, та віднести до них наступні: 

1) склад. До цієї групи належать виключно суб’єкти господарювання, 

які в установленому законодавством порядку надають послуги зв’язку, а 

саме: 

– оператори поштового зв’язку – суб’єкти підприємницької діяльності, які 

надають послуги з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) 

поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових 
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переказів, банківських операцій (див. дефініції понять «оператор поштового 

зв’язку» і «послуги поштового зв’язку», закріплені у ст. 1 Закону України «Про 

поштовий зв’язок»), наприклад: ПАТ «Укрпошта», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ 

«Експрес Мото Україна», ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», ТОВ 

«Спецкур’єр», ТОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Росан», ТОВ 

«Кур’єрська служба України», ПП «Нічний експрес», ПП «Барс», ДП 

спеціального зв’язку та ін. (перелік сформовано на базі даних Єдиного 

державного реєстру операторів поштового зв’язку станом на 21 березня 

2017 р. [61]); 

– оператори телекомунікацій – суб’єкти господарювання, які мають право 

на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (зокрема, надавати послуги 

фіксованого телефонного зв’язку, у тому числі з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі, послуги рухомого 

(мобільного) телефонного зв’язку, послуги доступу до Інтернету та ін. [153]) із 

правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж 

(ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»), наприклад: ПрАТ «МТС-

Україна», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел», 

ПАТ «Укртелеком», ТОВ «АЙТІВІ», ТОВ «Лілія», ТОВ «Телерадіокомпанія 

«Кабельне телебачення», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ 

«Лайфселл», ТОВ «Інтерком», ПП «ІНФОРМА-ТЕЛ» та ін. (перелік 

сформовано на базі даних Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 

станом на 25 квітня 2017 р. [243]); 

– провайдери телекомунікацій – суб’єкти господарювання, які мають 

право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне 

обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв’язку (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

телекомунікації»), наприклад: ПрАТ «Кабельна телевізійна система», ТОВ 

«Воля-Кабель», ТОВ «НетАсіст», ТОВ «Комтел», ТОВ «АЙ СІ ЄН», ТОВ «БТ 

Юкрейн», ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ», ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна», ТОВ «Світ 

зв’язку», ТОВ «АР-ТЕЛ», ТОВ «ІТТ», ТОВ «Адамант-Телеком», ТОВ 
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«Телекомунікаційна компанія «ЛІНК», ТОВ «Сервіс ІТ» та ін. (перелік 

сформовано на базі даних Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 

станом на 25 квітня 2017 р. [243]); 

2) процедури забезпечення, у яких вони беруть участь. Зазначена риса 

характеризує постачальників зв’язку не лише з точки зору сукупності процедур, 

які вони можуть виконувати або брати участь у їх виконанні, а й з позиції тих 

правовідносин та їх різновидів, суб’єктами яких вони виступають. Інакше 

кажучи, розкриваючи цю рису, ми встановлюємо різновиди правовідносин в 

окресленій сфері, безпосередніми сторонами яких виступають постачальники 

зв’язку, та процедури, які при цьому застосовуються. Беручи до уваги їх 

правовий статус, як учасників таких відносин, та їх роль у процесі забезпечення 

реалізації права, вважаємо за доцільне виділити дві основні групи процедур 

забезпечення (з позиції постачальників послуг зв’язку): 

– процедури, виконавцями яких виступають постачальники послуг 

зв’язку. З приводу їх реалізації складаються відносини, в яких постачальники 

зв’язку самостійно виконують комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Разом із 

тим, згадуючи про них, маємо констатувати певні особливості нормативно-

правової регламентації таких процедур. Наприклад, ч. 3 ст. 9 Закону України 

«Про телекомунікації» та абз. 3 п. 12 Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг закріплюють, що у контексті охорони таємниці 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпеки 

телекомунікацій оператори і провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати 

відповідні технічні та організаційні заходи. Але жоден з цих нормативно-

правових актів не розкриває сутність таких заходів, їх різновиди, процедури 

застосування тощо. Натомість, відомості про такі заходи варто шукати у 

підзаконних нормативних документах технічного характеру, наприклад: 

нормативний документ системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ) 2.5-

004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від 

несанкціонованого доступу», затверджений наказом Департаменту спеціальних 
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телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 

28 квітня 1999 р. № 22 [147]; НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із 

створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційній системі», затверджений наказом Департаменту спеціальних 

телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 

8 листопада 2005 р. № 125 [148]; ДСТУ 3396.1-96 «Захист інформації. 

Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт», затверджений 

наказом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України від 19 грудня 1996 р. № 51 [59] та ін. При цьому єдиного нормативно-

правового акта, в межах якого було б закріплено перелік усіх заходів, які мають 

застосовуватись, порядок їх реалізації тощо на сьогоднішній день в Україні 

немає; 

– процедури, в яких постачальники послуг зв’язку виступають 

зобов’язаними (підконтрольними) суб’єктами. У відносинах, які складаються з 

приводу їх реалізації, усі процедури здійснюються щодо постачальників 

зв’язку, а їх діяльність, рішення являють собою об’єкт процедури, насамперед 

контролю/нагляду. Вони (відносини), на відміну від попередньо розглянутих, 

регламентуються на рівні закону, а порядок відповідної діяльності виконавців 

процедури закріплено, у тому числі, у тих же нормативно-правових актах, в 

яких закріплено обов’язок із забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, наприклад: ст. 19-1 Закону України «Про 

телекомунікації» регламентує порядок здійснення державного нагляду за 

ринком телекомунікацій; ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок» 

закріплено засади державного нагляду за ринком послуг поштового зв’язку. До 

того ж, порядок здійснення таких адміністративно-правових процедур 

закріплено у спеціальних нормативно-правових актах, повністю присвячених 

регулюванню цих відносин. Зокрема, йдеться про Порядок здійснення 

державного нагляду за ринком телекомунікацій, затверджений рішенням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації від 13 грудня 2012 р. № 649. Водночас маємо також уточнити, 



142 

 

що забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов у такий спосіб здійснюється переважно у контексті реалізації більш 

загальних процедур, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги зв’язку, законодавства, державних 

стандартів та інших нормативних документів, запобігання, виявлення та 

усунення їх порушень тощо (ст. ст. 19–19-1 Закону України «Про 

телекомунікації», ч. 9 ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок», п.п. 1.1, 

2.1–2.2 Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та 

ін.). Самостійні ж процедури забезпечення даного права, мета яких 

обмежувалась би лише окресленою метою, законодавством не регламентовані 

(окремо не виділяються поміж зазначених загальних процедур). 

Розглянуте, у свою чергу, допомагає зробити наступні проміжні 

підсумки: 

– по-перше, постачальники послуг зв’язку, як і носії права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, є безперечними суб’єктами відносин 

забезпечення, оскільки згідно з нормативними актами вони зобов’язані (або їм 

рекомендується – у випадку розглянутих Рекомендацій Комітету Міністрів 

Ради Європи) здійснювати низку заходів, спрямованих на захист і збереження 

таємниці кореспонденції/телефонних розмов, у певному порядку і відповідно 

до певних вимог; 

– по-друге, зазначені заходи зазвичай мають організаційний і технічний 

характер, а не правовий, тобто процес/діяльність/відносини з приводу 

застосування таких заходів не являє собою предмет регулювання 

адміністративного права. Що ж стосується відносин, які складаються між 

носіями права і постачальниками послуг, то ці відносини регулюються нормами 

інших галузей права, оскільки, як відомо, головною ознакою адміністративно-

правових відносин є обов’язкова участь у них суб’єкта владних повноважень 

[68; 121, c. 32; 144; 296, c. 20; 297]; 

– по-третє, особливість участі цих суб’єктів у процесі забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов проявляється 
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також і в тому, що окреслені відносини можуть набувати адміністративно-

правової природи за певних обставин. Насамперед маємо на увазі випадки, за 

яких застосування означених заходів організаційного і технічного характеру 

перетворюється на об’єкт діяльності суб’єктів владних повноважень. 

Наприклад, йдеться про контроль за дотриманням суб’єктами господарювання 

законодавства, державних стандартів і нормативних документів, під час якого 

перевіряється у тому числі й дотримання вимог щодо зазначених заходів. Проте 

у такому разі постачальники послуг зв’язку набувають вже статусу зобов’язаної 

(підконтрольної) особи, а не виконавця процедури забезпечення.  

У будь-якому разі окреслене підводить нас до головної думки – 

адміністративно-правові процедури забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов застосовуються лише у тих відносинах, у 

яких беруть участь суб’єкти публічно-владних повноважень, які, у свою чергу, 

являють собою останню, виділену нами, групу суб’єктів забезпечення 

названого права. Тому доцільно перейти до їх вивчення у пропонований раніше 

спосіб – шляхом виділення головних рис, які характеризують їх як учасників 

відносин забезпечення, а саме: 

1) склад. Розглядаючи дану рису, насамперед вважаємо за доцільне 

виділяти дві категорії суб’єктів у межах даної групи: 

– суб’єкти, основною сферою діяльності яких є поштовий зв’язок і 

телекомунікації, наприклад: Міністерство інфраструктури України (ч. 3 ст. 8 

Закону України «Про поштовий зв’язок», Положення про Міністерство 

інфраструктури України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 червня 2015 р. № 460); Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Положення про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 

затверджене указом Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1067/2011, 

Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, 

затверджений рішенням Національної Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13 грудня 2012 р. № 649); 
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– суб’єкти, основна сфера діяльності яких не обмежується сферами 

зв’язку, до яких варто відносити, зокрема: апеляційні суди (ст. 247 КПК 

України, п. 2.9 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні); правоохоронні органи, зокрема, Національна поліція, Державне 

бюро розслідувань, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки 

України, Державна прикордонна служба України та ін. (ч. 3 ст. 8, ч. 2, 12, 13 

ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»); Міністерство 

юстиції України (пп. 2
7 

п. 3 Положення про Міністерство юстиції України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228); 

2) різновиди процедур, у яких вони виступають виконавцями останніх, за 

критерієм підконтрольного суб’єкта (тобто, щодо кого вони здійснюються): 

– носіїв права: розгляду звернень (а також інших заходів, обумовлених 

зверненнями) у порядку, визначеному Законом України «Про звернення 

громадян»; захисту інформації у сфері оперативно-розшукової діяльності, як-то 

порядок збереження, знищення тощо; 

– постачальників послуг зв’язку – контролю за додержанням суб’єктами 

ринку законодавства про телекомунікації, інформатизацію та поштовий зв’язок, 

у тому числі, контролю за додержанням суб’єктами ринку телекомунікацій 

законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері 

телекомунікацій;  

– суб’єктів публічно-владних повноважень: судового контролю за 

проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручанням у 

приватне спілкування; контролю за оперативно-розшуковою діяльністю; 

контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства 

щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних 

прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту тощо. 

Більш докладне дослідження суб’єктів публічно-владних повноважень у 

контексті сутності та особливостей їх участі у забезпеченням реалізації права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (процедур, які ними 
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застосовуються, порядку їх здійснення тощо) наразі вважаємо зайвим, оскільки 

ці питання становитимуть предмет розгляду у наступному підрозділі 

дисертації. Проте, як на нас, викладеного достатньо для формулювання 

остаточних висновків. 

Таким чином, підсумовуючи викладене у підрозділі, наголосимо на тому, 

що у сфері забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов діє значна кількість суб’єктів права, значення та рівень 

участі яких у процесі забезпечення варіюється залежно від процедур, які 

застосовуються, та суб’єктів, на яких вони (процедури) спрямовані. 

Встановлення та врахування цих особливостей має важливе значення, яке 

проявляється, зокрема, у наступному: по-перше, сприяє формуванню уяви про 

те, наскільки розгалуженою і великою є система суб’єктів забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, що у свою 

чергу підкреслює важливість оптимізації нормативно-правового забезпечення у 

цій сфері, від якого, зокрема, залежить рівень захищеності та забезпеченості 

прав і свобод носіїв права, постачальників зв’язку, ефективності та 

організованості діяльності суб’єктів публічно-владних повноважень тощо; по-

друге, дає змогу наблизитись до загального розуміння механізму забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а також 

різновидів адміністративно-правових відносин, які виникають у цій сфері; по-

третє, допомагає окреслити, врахувати певні напрями, за якими варто 

проводити вдосконалення нормативно-правового забезпечення досліджуваних 

відносин (наприклад, щодо закріплення прав та обов’язків або регламентації 

порядку участі певних суб’єктів). 

Водночас для розробки більш конкретних пропозицій з покращення стану 

нормативно-правового регулювання відносин, які складаються у сфері 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, необхідним є подальше дослідження механізму реалізації цього права з 

урахуванням особливостей, встановлених у межах даного підрозділу. 
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2.2. Інструменти адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

 

Наступними елементами механізму адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, які варто розглянути у межах нашої роботи, є інструменти 

адміністративно-правового забезпечення та процедури, у яких вони 

застосовуються. Від їх нормативно-правової регламентації безпосереднім 

чином залежить ефективність діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

спрямованої на дотримання зазначеного права, оскільки цими елементами 

визначаються щонайменше способи та порядок її здійснення. При цьому 

зауважимо, що на використання таких інструментів уповноважені лише останні 

з розглянутих нами вище суб’єктів, що зумовлено сутністю та природою 

публічної влади [34; 55; 120; 138; 240; 242; 274; 278; 303], покладеними 

завданнями та функціональним призначенням органів публічної влади [128; 

158; 171], а також необхідними авторитетом [12; 13; 17; 140; 145], нормативно-

правовим базисом та механізмом забезпечення виконуваності рішень суб’єктів 

владних повноважень [311, c. 158-168]. У протилежному випадку застосування 

певних процедур та інструментів не мало б необхідного правового ефекту. 

Відтак, маємо уточнити, що даний підрозділ дисертації присвячено вивченню 

інструментів діяльності суб’єктів публічної адміністрації (адже йдеться лише 

про суб’єктів публічно-владних повноважень, які виступають учасниками 

адміністративно-правових відносин) та громадськості (яка у визначених 

законом випадках, в силу окремих нормативних положень та ч. 1 ст. 5 і ст. 38 

Конституції України, виступає у якості суб’єкта публічно-владних 

повноважень), які ними застосовуються у процедурах адміністративно-

правового забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. 

У ракурсі викладеного вважаємо за доцільне насамперед навести 

визначення та різновиди інструментів діяльності публічної адміністрації, від 
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яких ми будемо відштовхуватись у подальшому. З цього приводу зазначимо, 

що ми поділяємо позицію вчених, які тлумачать поняття інструментів 

діяльності публічної адміністрації як сукупність засобів (прийомів), що 

використовуються суб’єктами публічної адміністрації для регулювання 

суспільних відносин, які виникають у сфері публічного управління [160], та 

відносять до їх основних видів нормативні акти, адміністративні акти та 

адміністративні договори [76; 132, c. 9-10, 253-297]. Але цей перелік не є 

вичерпним, тому окремі дослідники розширюють його за рахунок таких 

інструментів, як акти-плани, акти-дії [64, c. 243-471, 559-564; 162], 

приватноправові інструменти (як-то державне і комунальне інвестування, 

заснування юридичних осіб державної і комунальної власності) [64, c. 243-471, 

559-564; 164, c. 198, 207, 271-272, 360] та ін., що, в цілому, не викликає в нас 

заперечень. Водночас зауважимо, що не усі з перерахованих інструментів 

однаково застосовуються суб’єктами публічної адміністрації. Іншими словами, 

визнання певних прийомів (засобів) як інструментів ще не означає, що вони 

використовуються в усіх випадках діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

адже можливість застосування окремих із них прямо обумовлена специфікою 

певного напряму діяльності або ж компетенції окремих суб’єктів публічно-

владних повноважень.  

Відповідно, більш точне встановлення переліку інструментів, які 

використовуються суб’єктами публічної адміністрації саме для забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, залежить від 

низки обставин. Зокрема, як вказує І. В. Патерило, застосування того або 

іншого інструменту обумовлюється компетенцією, сферою діяльності та метою 

[162]. Поділяючи погляди науковця, доповнимо їх думкою про те, що обрання 

того або іншого інструменту залежить, як на нас, також і від інших, не менш 

важливих, чинників, серед яких основними є: 

– нормативно-правове закріплення. Так, оскільки суб’єкти публічної 

адміністрації в силу ч. 2 ст. 6 і ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов’язані діяти 

в межах, на підставі і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
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України, то й використання певних інструментів за конкретними напрямами їх 

діяльності повинні встановлюватись на нормативному рівні. Відповідно, мають 

застосовуватись лише ті інструменти, які визначені нормативно-правовими 

актами для кожного випадку; 

– адміністративна процедура. У кожній сфері діяльності публічної 

адміністрації на останню покладено комплекс функцій і завдань, які можливо 

виконувати лише у встановлених на нормативному рівні способах і порядку, за 

допомогою конкретних процедур. Такі способи, процедури передбачають 

застосування певного інструментарію для досягнення поставленої мети. 

Наприклад, для реалізації контрольної функції та виконання завдання зі 

здійснення контролю за дотриманням законодавства звичним є звернення до 

процедур планових і позапланових перевірок, під час яких застосовуються такі 

інструменти, як акти перевірок, протоколи про вчинення правопорушень, 

приписи про усунення правопорушень тощо (див., наприклад, пп.2, 3 п. 11 

Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. 

№ 553 [204]). Отже, нормативні акти закріплюють, які інструменти можуть 

застосовуватись у конкретних процедурах. Відповідно, обрання процедури, 

певною мірою, визначає перелік, порядок та інші особливості використання 

інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Зазначене, у свою чергу, підводить до висновку, що для дослідження 

інструментів забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов необхідним є, зокрема, з’ясування адміністративних 

процедур, до яких вдаються суб’єкти публічної адміністрації в окреслених 

цілях. Такий крок допоможе організовано підійти до вивчення інструментів, 

розглядаючи, у яких процедурах та у якому порядку вони застосовуються, яким 

є стан нормативно-правового забезпечення у кожному з таких випадків.  

У такому разі доречно встановити, які саме процедури застосовуються 

суб’єктами публічної адміністрації з метою забезпечення вказаного права, що 

частково розкривалось нами у попередньому підрозділі, коли ми виділили три 
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різновиди адміністративних процедур за їх спрямованістю: щодо носіїв права, 

щодо постачальників послуг зв’язку та щодо інших суб’єктів владних 

повноважень. Однак, на нашу думку, тим самим не вичерпуються можливі 

підходи до їх класифікації. Зокрема, самостійні різновиди адміністративних 

процедур можемо виділити, поєднуючи критерії нормативного закріплення та 

призначення, поділяючи їх на:  

1) загальні, для яких характерні такі риси: доступні до застосування 

необмеженій кількості суб’єктів публічної адміністрації; призначені для 

регулювання необмеженої кількості суспільних відносин; застосовуються в усіх 

сферах публічного управління; порядок їх реалізації зазвичай регламентується 

спеціальними нормативно-правовими актами, повністю присвяченими 

таким процедурам та відносинам, які складаються навколо них. Серед них 

передусім варто назвати процедури розгляду звернень громадян, 

урегульовані Законом України «Про звернення громадян». З огляду на те, що такі 

процедури не мають жодної специфіки у сфері забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, та враховуючи наявні наукові 

дослідження у сфері звернень громадян (наприклад, Є. М. Дорошенка [56], С. 

М. Зеленіної [66], І. С. Ковальчук [85], О. А. Мостового [139], В. А. Соболя [252], 

В. П. Таранухи [273], В. М. Цимбалюк [302], В. С. Шапіро [307] та інших вчених), 

їх детальне вивчення в межах нашої роботи вважаємо зайвим. Тому 

пропонуємо перейти до ознайомлення з наступною групою процедур; 

2) спеціальні, яким властиві наступні ознаки: доступні до застосування 

конкретно визначеним у законі суб’єктам публічної адміністрації; 

застосовуються у визначених сферах публічного управління; призначені для 

регулювання чітко визначеного кола відносин; порядок їх реалізації 

регламентується нормативно-правовими актами, присвяченими регулюванню 

відносин, які складаються у певній сфері публічного управління або які 

пов’язані із застосуванням таких процедур. У свою чергу, спеціальні процедури 

можемо поділити на два підвиди (за критерієм нормативно закріпленої мети 

процедури):  
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– ті, що прямо передбачені законом для забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Вказуючи на даний різновид, 

зауважимо, що нормативно-правовими актами наразі не передбачено жодних 

процедур, які призначені виключно для забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Тому ці процедури 

вирізняються поміж решти за тією ознакою, чи згадується у нормативному акті 

це право (його певні прояви або пов’язані з його забезпеченням правові явища, 

відносини, процеси) у контексті регламентації процедури, або ж воно прямо не 

зазначається у ньому. Їх безумовним прикладом є процедури судового 

контролю, які регламентуються, зокрема, ст. ст. 247–250 (якими закріплено 

порядок), 258–264 (на підставі вивчення яких можемо побачити нормативно 

закріплений зв’язок між процедурами судового контролю та забезпеченням 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов (приватного спілкування), який 

виражається зокрема у вимогах обов’язкового отримання ухвали слідчого судді 

про дозвіл на втручання у приватне спілкування (проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій) та спеціальних вимогах до змісту такої ухвали) КПК 

України, ч. 2–4 ст. 8, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та ін.;  

– ті, що не зв’язані метою забезпечення даного права, але застосовуються 

у тому числі для її досягнення. Зазвичай мета таких процедур формулюється у 

нормативних актах більш загально – для забезпечення прав та свобод громадян, 

для контролю за дотриманням законодавства або іншим чином, наприклад: 

«запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб’єктами 

ринку телекомунікацій при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій» (п. 

1.1 Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій). 

Тобто, у таких випадках забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов не виокремлюється у нормативно-

правових актах поміж інших цілей застосування процедур, але нібито мається 

на увазі, вгадується, випливає з контексту та суті правових норм, якими 

регламентуються відносини у цій сфері. До цієї групи, певно, можемо віднести 
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переважну більшість процедур, які застосовуються у цій сфері, наприклад: 

процедури контролю за додержанням суб’єктами ринку законодавства про 

телекомунікації, інформатизацію та поштовий зв’язок; процедури контролю за 

оперативно-розшуковою діяльністю; процедури контролю за дотриманням прав 

людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування 

кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і 

осіб, узятих під варту. 

Розглянутий підхід дає змогу окреслити особливості нормативно-

правової регламентації адміністративних процедур забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, які, однак, не 

вичерпуються викладеним. Зокрема, їх розкриттю сприятиме також 

класифікація процедур за ступенем урегульованості на нормативному рівні, 

який втілюється у наявності або відсутності окремо закріпленого у нормативно-

правових актах порядку їх реалізації. Наприклад, за цим критерієм можемо 

виділити процедури: 

1) порядок здійснення яких (більш-менш) закріплено у нормативно-

правових актах. До таких процедур можемо віднести, наприклад:  

– процедури судового контролю. Їх порядок здебільшого урегульований 

ст. ст. 247–250 КПК України, але окремі норми містяться у ст. ст. 258–264 КПК 

України, ч. 2–4 ст. 8, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», а також наказі Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства фінансів України та Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у  

кримінальному провадженні» від 16 листопада 2012 р. № 

114/1042/516/1199/936/1687/5 (п.п. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.8–2.10.1 Інструкції); 

– процедури контролю за додержанням суб’єктами ринку 

телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у 

сфері телекомунікацій, регламентовані ст. ст. 19, 19-1 Закону України «Про 
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телекомунікації» та рішенням Національної Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, «Про затвердження Порядку 

здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ» від 13 грудня 2012 р. № 649; 

– процедури контролю за додержанням операторами поштового зв’язку, 

їх відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв’язок, 

стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового 

зв’язку, передбачені ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок». Водночас 

маємо зауважити, що, з одного боку, порядок здійснення даної процедури 

(принаймні, основні вимоги до неї) дійсно регламентований положеннями 

названого нормативного акта, але, з другого, – ним регулюється контрольно-

наглядова діяльність Державної інспекції зв’язку, яка, як ми зазначали вище, 

ліквідована. Інакше кажучи, зазначений закон регламентує порядок здійснення 

контролю Державною інспекцією зв’язку, внаслідок чого він не може 

розглядатись як порядок здійснення контролю іншими суб’єктами. Відповідно, 

маємо ситуацію, за якої порядок нібито регламентований, але він не може 

застосовуватись на практиці.  

При цьому підкреслимо також, що обов’язок з розроблення порядку зі 

здійснення контролю в окресленій сфері покладено на Національну комісію, 

яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (ч. 3, 10 

ст. 8 Закону України «Про поштовий зв’язок»), яка, виходячи з цього, мала б 

затвердити новий нормативний акт, що відповідав би сучасним правовим 

реаліям публічного управління у сфері поштового зв’язку. Але такий порядок 

так і не прийнято, хоча його проект було підготовлено ще у 2010 р., як випливає 

з рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, «Про розгляд проекту Порядку здійснення 

державного нагляду за ринком послуг поштового зв’язку» від 9 вересня 2010 р. 

№ 406 [233] та додатку до нього (у якому, власне, розміщено цей проект). Ця 

ситуація свого часу була критично розцінена Рахунковою палатою України та 

негативним чином відображена у її рішенні «Про результати аудиту 
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ефективності використання коштів державного бюджету Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації» від 9 березня 2016 р. № 4-3 [232], де було зазначено наступне: 

«Всупереч вимогам статті 8 Закону України від 04.10.2001 № 2759-ІІІ «Про 

поштовий зв’язок» НКРЗІ не встановила порядку здійснення державного 

нагляду за ринком послуг поштового зв’язку. Фактично державний нагляд у цій 

сфері не здійснюється. У результаті діяльність операторів поштового зв’язку, у 

тому числі національного оператора, яким є Українське державне підприємство 

поштового зв’язку «Укрпошта», залишається поза увагою НКРЗІ» [232]. Проте 

з тих пір нічого в частині унормування порядку здійснення контролю (нагляду) 

у сфері поштового зв’язку не змінилось, що вказує на все ще наявну 

актуальність цього завдання.  

З огляду на це ще раз наголосимо на необхідності внесення відповідних 

змін і доповнень до Закону України «Про поштовий зв’язок»: по-перше, 

шляхом видалення положень про Державну інспекцію зв’язку; по-друге, 

шляхом узгодження його норм з Положенням про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, в частині 

визначення названого суб’єкта публічної адміністрації як органу державного 

нагляду (контролю), у тому числі у сфері поштового зв’язку; по-третє, 

відповідно, шляхом унормування контрольних повноважень Національної 

комісії у зазначеній сфері та заміни (в усіх випадках вживання) терміна 

«Державна інспекція зв’язку» на «Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації». Крім того, доцільними є також 

розробка та затвердження на нормативному рівні Порядку здійснення контролю 

(або нагляду) за ринком послуг поштового зв’язку, що приведе у дію механізм 

адміністративно-правового забезпечення дотримання законодавства (а також і 

конституційного права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов) у 

сфері поштового зв’язку.  

У цьому ракурсі зауважимо також, що з метою вирішення проблем 

урегульованості відносин контролю (нагляду) у сфері надання послуг 
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поштового зв’язку у 2012 р. та 2014 р. було розроблено проекти Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»» [177; 178], 

якими повноваження зі здійснення контролю (нагляду) покладались на 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації. Не зважаючи на те, що вони так і не були прийняті, це, на наш 

погляд, можна розглядати як підтвердження все ще збереженої, на 

сьогоднішній день, актуальності й доцільності запровадження зазначених вище 

заходів з оптимізації нормативно-правового забезпечення відносин у сфері 

контролю за ринком послуг поштового зв’язку. А враховуючи те, що 

усвідомлена суспільством потреба у врегулюванні окресленої сфери публічного 

управління (у зазначений спосіб) періодично обґрунтовується на рівні органів 

публічної влади (при поданні законопроектів або винесенні їх на публічне 

обговорення тощо), то реалізація рекомендованих змін і доповнень залишається 

питанням часу. 

Окремо у цьому контексті вважаємо за доречне також розглянути питання 

щодо можливості застосування до відносин контролю за ринком послуг 

поштового зв’язку нормативно-правових актів, якими затверджуються засади 

здійснення контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності (принаймні 

доти, доки не буде прийнято означених вище змін, доповнень, нормативних 

актів). На таку думку наводять наступні нормативні положення: 

– по-перше, закріплені у ст. 1 Закону України «Про поштовий зв’язок» 

дефініції категорій «оператор поштового зв’язку» та «послуги поштового 

зв’язку», зі змісту яких випливає, що надання послуг поштового зв’язку 

належить до різновидів господарської діяльності, а оператори поштового 

зв’язку (як суб’єкти їх надання) – до суб’єктів господарської діяльності (це 

підтверджується й тим, що поштову та кур’єрську діяльність, а також 

діяльність національної пошти віднесено до видів економічної діяльності за 

відповідним класифікатором (КВЕД) [80; 81]); 

– по-друге, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [223], якою встановлено, 
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що дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Відповідно, 

оскільки надання послуг поштового зв’язку належить до різновидів 

господарської діяльності, то й дія цього закону має поширюватись на відносини 

контролю у сфері (ринку) послуг поштового зв’язку; 

– по-третє, відсутність «контролю за ринком послуг поштового зв’язку» 

(або іншої варіації його назви) у переліку різновидів державного контролю, на 

які не поширюється дія цього Закону (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). Це 

додатково підтверджує можливість застосування положень цього закону для 

регулювання адміністративно-правових відносин, які складаються з приводу 

здійснення контролю за додержанням операторами поштового зв’язку, їх 

відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв’язок, стандартів 

та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв’язку. 

З огляду на викладене видається незрозумілим, чому посадові особи 

Рахункової палати України, а також інших органів публічної влади 

наголошують на неврегульованості відносин контролю (нагляду) у сфері 

надання послуг поштового зв’язку, посилаючись на відсутність порядку його 

здійснення. Як бачимо, засади здійснення контролю закріплені наразі 

спеціальним законом. Тому єдиною завадою на шляху до реалізації завдань з 

правозастосовного регулювання (шляхом здійснення контролю (нагляду)) 

діяльності з надання послуг поштового зв’язку є відсутність нормативно 

закріплених повноважень на те у Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (а також закріплення цих 

повноважень на рівні закону за ліквідованим суб’єктом публічної 

адміністрації). 

Що ж стосується положення ч. 10 ст. 8 Закону України «Про поштовий 

зв’язок», згідно з яким «державний нагляд за ринком послуг поштового зв’язку 

здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», то воно не вступає, 
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на нашу думку, в суперечність з можливістю використання Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» для урегулювання відносин контролю за ринком послуг поштового 

зв’язку. Дане твердження обумовлене тим, що Національна комісія, яка 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не є органом 

законодавчої влади, а, отже, вона може приймати лише нормативні акти 

підзаконного характеру. Відповідно, у ч. 10 ст. 8 Закону України «Про 

поштовий зв’язок» йдеться про прийняття Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 

підзаконного нормативного акта, яким затверджується (встановлюється) 

порядок здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв’язку.  

У свою чергу, підзаконні нормативно-правові акти, як відомо, 

приймаються на виконання законів України (зокрема, для конкретизації їх 

положень) та згідно з ними (мають їм відповідати, прийматись на їх основі). 

Підтвердженням тому слугує, зокрема, п. 1.4 Порядку подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та 

проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5, згідно з яким «наказ, 

розпорядження, постанова, рішення – акт організаційно-розпорядчого 

характеру чи нормативно-правового змісту, що видається суб’єктом 

нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з 

метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій 

відповідно до наданої компетенції з основної діяльності, адміністративно-

господарських або кадрових питань, прийнятий (виданий) на 

основі Конституції та інших актів законодавства України, міжнародних 

договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, та спрямований на їх реалізацію, спрямування регулювання 

суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його 

відання» [176]; «порядок – акт, який встановлює механізм реалізації прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-
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правового акта та умови провадження певної діяльності» [176].  

Зважаючи на це, прийняття нормативного акта Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яким буде 

затверджено Порядок здійснення державний нагляду за ринком послуг 

поштового зв’язку, не перешкоджатиме регулюванню відносин у вказаній сфері 

за допомогою Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». Більш того, як на нас, такий 

порядок (нормативний акт, який затверджує його), по-перше, повинен 

встановлювати особливості здійснення контролю у сфері надання послуг 

поштового зв’язку, як специфічного різновиду господарської діяльності, а 

також розглядатись як спеціальний нормативний акт щодо названого закону, 

який у такому разі буде нормативним актом загального характеру. По-друге, він 

має розроблятись тоді на основі та відповідно до положень Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» і не повинен суперечити йому. Разом із тим, якщо слідувати цій 

логіці, то доцільно буде внести зміни до ч. 4 ст. 2 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

згідно з якими буде доповнено перелік різновидів державного контролю 

(нагляду), які здійснюються у встановленому цим Законом порядку з 

урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах, ще 

одним – за ринком послуг поштового зв’язку; 

2) порядок реалізації яких не урегульовано на нормативному рівні, а їх 

регламентація обмежується лише згадкою про них. У такий спосіб унормовані, 

зокрема, наступні процедури:  

– контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог 

законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, 

реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту, 

завдання зі здійснення якого покладено на Міністерство юстиції України. Їх 

нормативне регулювання вичерпується закріпленням зазначеного завдання і 

повноваження щодо сприяння здійсненню спостережними комісіями та 
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громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і 

законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань (пп. 

2
7 

п. 3, 95
12 

п. 4 Положення про Міністерство юстиції України). Хоча маємо 

зауважити, що певні норми містяться також у Положенні про Комісію з питань 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, затвердженому 

наказом Міністерства юстиції України від 18 квітня 2014 р. № 670/5 [197]. 

Однак і в даному нормативному документі регламентація контрольних 

процедур зводиться до закріплення окремих норм, спосіб розміщення та 

змістовне наповнення яких вказують на відсутність чітко визначеного 

детального порядку. Крім того, до цього нормативного акта не було внесено 

змін, пов’язаних з ліквідацією Державної пенітенціарної служби, внаслідок 

чого він містить застарілі норми, а, отже, не може розглядатись як такий, що 

регулює контрольну діяльність Міністерства юстиції України; 

– громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час 

виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, арештних домах, 

виправних центрах та слідчих ізоляторах, на здійснення якого уповноважені 

насамперед спостережні комісії і піклувальні ради (ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 149 

Кримінально-виконавчого кодексу України). Як і в попередньо названому 

випадку нормативно-правові акти (зазначені положення Кримінально-

виконавчого кодексу України, Положення про спостережні комісії та 

Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня 2004 р. № 429, а також 

Положення про спостережні комісії, утворені при певних органах публічної 

влади, наприклад, при виконавчому комітеті Новомосковської міської ради у 

Дніпропетровській обл. [202]) закріплюють лише відповідні повноваження та 

завдання, покладені на зазначених суб’єктів. При цьому навіть у роз’ясненнях 

Міністерства юстиції України [237] з цього приводу та спеціальних науково-

практичних джерелах [253, c. 75-86; 291, c. 37-47] не уточнюються та не 

розкриваються порядок здійснення громадського контролю в окресленій сфері, 

вимоги з приводу оформлення його результатів, правові наслідки реалізації 
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тощо. Має місце лише опис порядку й особливостей відвідувань, здійснюваних 

у контексті моніторингу місць позбавлення волі, які однак відмежовано 

авторами від процедур громадського контролю [253, c. 63-86]; 

– контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Таке формулювання 

процедури, спрямованої на забезпечення законності під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, зустрічається у ч. 2 ст. 9 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність», якою встановлено перелік суб’єктів, 

уповноважених на його здійснення, а саме: Національна поліція, центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, Служба безпеки України, Державне бюро 

розслідувань, Служба зовнішньої розвідки України, спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, 

Управління державної охорони України, центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації, розвідувальний орган Міністерства 

оборони України, Національне антикорупційне бюро України. Однак ані 

процедур, ані порядку його проведення цей нормативний акт не передбачає. 

Спеціального, універсального для усіх перерахованих суб’єктів, нормативно-

правового акта, присвяченого процедурам контролю за оперативно-

розшуковою діяльністю, наразі також не прийнято. 

Порівнюючи положення ч. 2 ст. 9, які ми навели вище, та ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність», якою закріплено перелік 

правоохоронних органів, оперативні підрозділі яких уповноважені на 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, можемо припустити, що йдеться 

про процедури відомчого контролю. Але у такому разі контроль за 

забезпеченням законності, включаючи дотримання права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов під час оперативно-розшукової діяльності, 

який здійснюється названими суб’єктами, проводиться в рамках загального 

відомчого контролю за дотриманням законодавства, виконавчої дисципліни 

тощо, який регулюється відповідними нормативними актами, наприклад: 
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наказами Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції 

з організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів) 

Національної поліції» від 30 січня 2017 р. № 67 [190], «Про затвердження 

Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній 

поліції України» від 13 червня 2016 р. № 503 [187], «Про затвердження 

Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС 

України» від 23 квітня 2012 р. № 350 [188], наказом Служби безпеки України 

«Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення контролю 

за виконанням документів у Службі безпеки України» від 29 грудня 2014 р. № 

875 [192] та ін. 

Проте такі нормативні документи регулюють відносини, які доволі 

поверхнево пов’язані із забезпеченням реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, адже вони закріплюють загальні вимоги 

до контролю за діяльністю правоохоронних органів, спеціально не 

регламентуючи окремі процедури контролю за оперативно-розшуковою 

діяльністю або за дотриманням конституційних прав громадян, включаючи 

зазначене вище. Принаймні, вони не мають такого призначення. Як наслідок, 

повної впевненості у тому, що саме цими нормативно-правовими актами 

регулюється питання забезпечення даного права за допомогою виділеної 

процедури, немає. Відповідно, у правозастосовній практиці, при відправленні 

правосуддя, а також у науковій та навчальній діяльності обрання необхідних 

нормативно-правових актів з метою їх вивчення та застосування ускладнюється 

через відсутність чіткого усвідомлення, які саме документи становлять 

нормативно-правову базу в окресленій сфері.  

На наш погляд, таку проблему можна було б вирішити за допомогою 

внесення змін і доповнень до Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», завдяки яким останній не обмежувався б закріпленням 

декларативних положень (насамперед йдеться про декларативну згадку про 

здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю певними 

суб’єктами). Зокрема, доцільним вбачається доповнення цього закону 
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положеннями про те, яким чином здійснюється контроль за оперативно-

розшуковою діяльністю, за допомогою яких процедур, у якому порядку, за 

допомогою яких інструментів, на що він спрямований (тобто, якими є об’єкт і 

предмет контролю) та ін.  

З цього приводу корисним буде нагадати про внесений народними 

депутатами України (А. А. Кожем’якіним, М. П. Паламарчуком, В. М. Королем 

та ін.) на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» від 3 червня 2016 р. № 4778 [222], який, на 

відміну від нині діючого закону, містить окремий розділ, присвячений 

контролю за оперативно-розшуковою діяльністю, в межах якого розкрито 

різновиди останнього (державний (позавідомчий, відомчий), парламентський, 

судовий, громадський – ст. ст. 27–32). Однак, дещо розширивши регламентацію 

даного способу адміністративно-правового забезпечення конституційних прав 

громадян, цей законопроект так і не вирішив усіх проблем, зазначених вище. 

Зокрема, ст. ст. 27–29, які закріплюють вимоги щодо здійснення державного 

контролю (позавідомчого і відомчого) – практично нічого не змінюють, 

оскільки в них аналогічним чином закріплено положення загального характеру 

та перелік уповноважених суб’єктів. Особливості здійснення громадського і 

парламентського контролю так само не розкриті, за винятком кількох аспектів. 

Певно, що тільки процедурі судового контролю автори законопроекту 

приділили трохи більше уваги, виклавши практично ті самі положення, що 

містяться у ст. 248 КПК України, з урахуванням певних особливостей, про які 

зазначається у ст. 8 чинної редакції Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність». Зважаючи на це, стає зрозумілим, чому даний проект 

закону було відхилено, адже він не несе кардинальних позитивних змін до 

сучасного стану нормативно-правової регламентації відносин, що складаються 

у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Поміж цим, процедури контролю за оперативно-розшуковою діяльністю, 

у тому числі за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства під 

час її здійснення, передбачені низкою інших нормативних актів. Наприклад, 



162 

 

ч. 2 ст. 32 Закону України «Про службу безпеки України» [234] покладає 

обов’язок зі здійснення постійного контролю за вказаними вище напрямами на 

спеціально призначених Президентом України посадових осіб, повноваження 

яких у цій сфері закріплені Указом Президента України «Про повноваження та 

гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки 

України» від 18 травня 2007 р. № 427/2007 [226]. Але зауважимо, що названі 

нормативні документи регламентують контрольні повноваження суб’єктів, не 

включених до переліку, закріпленого ч. 2 ст. 9 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», з чого випливає, що у Законах України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» і «Про службу безпеки України» 

йдеться про різні процедури контролю, які відрізняються за суб’єктним 

складом і нормативно-правовим підґрунтям. Хоча стан їх нормативно-

правового забезпечення приблизно однаковий, оскільки жоден нормативно-

правовий акт не розкриває порядку та інших особливостей їх здійснення. 

Цікаво, що й у юридичній літературі (навчальній та науковій) переважно 

йдеться про різновиди контролю, їх об’єкти, але жодного слова – про порядок 

його здійснення, нормативні акти, якими він унормований тощо. Наприклад, 

у навчальному посібнику «Оперативно-розшукова діяльність» під редакцією 

О. М. Джужи [152], у розділах (темах), присвячених «гарантіям законності в 

оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів МВС України» та 

«контролю і нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності», висвітлюються питання теоретичного характеру, як-то 

різновиди гарантій (загальносоціальні: економічні, політичні, ідеологічні; 

спеціальні юридичні: власне юридичні, організаційні), поняття і види 

контролю, як загальної категорії, види відомчого контролю (попередній, 

поточний, наступний; інспекторський, оперативний, оперативно-зональний), 

мета та об’єкти перевірок та ін. [152, c. 126-147]. Однак при цьому у даному 

посібнику не розкрито, у якому порядку реалізується кожен із різновидів 

відомчого контролю у цій сфері, якими документами оформлюється, до яких 

правових наслідків приводить, якими нормативними актами регулюються 
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відносини, пов’язані з його проведенням тощо. У підручнику О. М. Бандурки 

«Оперативно-розшукова діяльність» [9] питання контролю за оперативно-

розшуковою діяльністю розкрито ще вужче, хоча, окрім різновидів контролю, у 

ньому згадуються повноваження керівника оперативного підрозділу, покладені 

на нього для розв’язання завдань оперативно-розшукової діяльності [9, c. 231-

235]. Його (питання контролю) виклад не було розширено (практично) і у більш 

пізніх публікаціях цього автора – монографії «Теорія і практика оперативно-

розшукової діяльності» [10]. Аналогічним чином до характеристики відомчого 

контролю підходить і А. М. Кислий у науковій статті «Актуальні питання 

організації відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю» [79]. 

Викладене свідчить про відсутність належної нормативно-правової бази 

для здійснення контролю за оперативно-розшуковою діяльністю, як процедури 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов (з точки зору перевірки на предмет 

дотримання вимог закону щодо порядку проведення оперативно-розшукових 

заходів, пов’язаних з обмеженням конституційних прав громадян, чи то 

порядку поводження з інформацією особистого характеру, отриманою 

внаслідок такої діяльності тощо). Відповідно, такий стан відображається і на 

якості та спрямуванні наукових розробок у цій сфері. Зокрема, як ми побачили, 

у відсутності характеристики, або хоча б якогось опису, порядку виконання 

контрольних процедур, їх правових підстав, вимог щодо оформлення та ін.  

Як додаток до вказаного наголосимо також і на відсутності (як на 

нормативному, так і на науковому рівнях) чітких меж між, щонайменше, 

трьома, на наш погляд, самостійними різновидами процедур контролю за 

оперативно-розшуковою діяльністю: 1) загальними, на зразок контролю за 

дотриманням виконавської дисципліни, 2) тими, про які йдеться у ч. 2 ст. 9 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 3) тими, що 

передбачені іншими нормативними актами, однак мають ту ж мету, предмет і 

об’єкт, як і передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Відмінності між двома останніми різновидами полягають у 



164 

 

суб’єктному складі відносин, пов’язаних з виконанням цих процедур. Точніше 

кажучи, на їх здійснення уповноважені різні суб’єкти (про що ми вказували 

вище), внаслідок чого їх можна співвідносити як процедури відомчого та 

позавідомчого контролю. Загальні ж процедури, як на нас, вирізняються поміж 

інших тим, що їх виконання не має спеціальної мети, яка випливає з положень 

ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», вони призначені 

для загального контролю за діяльністю правоохоронних органів за усіма її 

напрямами, якістю їх роботи загалом, рівня виконуваності нормативно-

правових актів, наказів, доручень їх посадовими особами тощо. 

Отже, в якості проміжного підсумку підкреслимо, що нормативна 

невизначеність, допущена законодавцем у Законі України «Про оперативно-

розшукову діяльність», призводить до плутанини у термінології, напрямах 

діяльності контролюючих суб’єктів, процедурах контролю, нормативно-

правовій базі України тощо. З огляду на це ще раз наголосимо на необхідності 

вдосконалення нормативно-правового базису оперативно-розшукової 

діяльності, уточнення ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» стосовно різновидів процедур контролю, про які у ньому йдеться, 

унормування порядку їх здійснення у цьому ж законі або шляхом прийняття 

окремого нормативно-правового акта, присвяченого процедурам контролю за 

оперативно-розшуковою діяльністю у контексті забезпечення конституційних 

прав громадян. 

Рухаючись далі у напрямі вивчення адміністративних процедур 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов, зазначимо про можливість їх класифікації і за різновидами правового 

регулювання (яке за одним із загальноприйнятих підходів поділяється на: 

нормативне та індивідуальне [248, c. 260-261]). Цей підхід здебільшого 

спрямований не стільки на встановлення видів процедур адміністративно-

правового забезпечення та стану їх урегульованості на нормативному рівні, 

скільки на визначення інструментарію, який застосовується у них. Наприклад, 

за його допомогою можемо виділити процедури:  
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1) нормативного регулювання, які полягають у регламентації загальних 

суспільних відносин правовими нормами, закріпленими, зокрема, в 

нормативно-правових актах, які розраховані на багаторазове застосування за 

наявності передбачених ними обставин [248, c. 260]. З цього випливає, що 

регулювання відносин за допомогою цих процедур здійснюється шляхом 

розробки та видання нормативних актів, якими закріплюються правові норми, 

що й здійснюють відповідний правовий вплив на певну сферу життєдіяльності 

суспільства або функціонування держави. Однак нагадаємо, що, як і більшість 

процедур, названі не є винятком та спрямовані на забезпечення реалізації права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов доволі опосередковано, 

регулюючи більш загальне коло відносин, як-то у сфері телекомунікацій, 

поштового зв’язку, оперативно-розшукової діяльності, здійснення 

правозастосовних процедур (наприклад, контролю за ринком телекомунікацій) 

тощо. Тим не менш, завдяки процедурам нормативного регулювання 

адміністративно-правове забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов стає можливим, оскільки набуває 

нормативно-правових підстав. Тобто, з одного боку, завдяки нормативним 

актам встановлюються певні гарантії дотримання цього права, регламентуються 

вимоги щодо його дотримання та забезпечення, а, з другого, – врегульовується 

порядок забезпечення цього права за допомогою інших, визначених у 

нормативних актах, процедур.  

На прийняття (видання) нормативних актів (нормативно-правове 

регулювання) у досліджуваній сфері уповноважені, зокрема, Президент 

України (ч. 3 ст. 106 Конституції України; як приклад, Указ Президента 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації» від 23 листопада 2011 р. № 1067/2011, яким 

уповноважено відповідного суб’єкта публічної адміністрації на здійснення 

державного регулювання у визначені цим положенням та законами України 

способи), Міністерство інфраструктури України (ч. 15 ст. 8 Закону України 

«Про поштовий зв’язок», п. 3 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про телекомунікації», 
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пп. 5 п. 4 Положення про Міністерство інфраструктури України), Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

(п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про телекомунікації», пп. 9 п. 6 Положення 

про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації), а також інші органи публічної влади, які відповідно до 

компетенції та на підставі нормативно-правових актів здійснюють нормативно-

правове регулювання у певних сферах (як-то у сфері оперативно-розшукової 

діяльності).  

Водночас порядок розробки та видання нормативних актів і вимоги до 

них є універсальними, незалежно від того, для регулювання якого кола 

відносин та у якій сфері вони приймаються. Тобто, механізм нормативно-

правового регулювання, по суті, не має особливостей, специфіки у сфері 

забезпечення таємниці кореспонденції і телефонних розмов (або суміжних 

сферах). Наприклад, вони закріплені у ч. 2 ст. 8, ч. 2, 3 ст. 57 Конституції 

України, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 

34/5 та ін.  

Винятки, певно, становлять міжвідомчі нормативні документи системи 

технічного захисту інформації, порядок розроблення, прийняття, перегляду та 

скасування яких затверджено окремим нормативним актом – наказом 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України від 22 березня 2007 р. № 36 [201]. Але такі нормативні документи 

мають технічний характер та вузьку спеціалізацію – вони регламентують 

організаційно-технічні аспекти захисту інформації та оцінки його ефективності 

під час всіх етапів життєвого циклу інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем, об’єктів інформаційної діяльності, 

озброєння, військової та спеціальної техніки, небезпечних чи критичних 

технологій, а також містять вихідні дані для визначення потенційних загроз для 

інформації, розроблення комплексів (систем) її захисту тощо [201] (п. 1.2 
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Положення). Тобто, з одного боку, такі документи призначені для унормування 

певних вимог щодо захисту інформації, яка у тому числі передається засобами 

телекомунікацій, але, з другого, – навряд чи їх можна розглядати як 

інструменти адміністративно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, адже, на наш погляд, вони 

мають дещо іншу мету та сферу застосування (хоча, якоюсь мірою, вони, певно, 

і виконують таку функцію); 

2) індивідуального регулювання, які призначені для регулювання 

конкретних суспільних відносин та ґрунтуються на нормативному регулюванні 

[248, c. 260]. Більшість процедур індивідуального регулювання, у свою чергу, 

представлені правозастосовними процедурами, які здійснюються за допомогою 

актів застосування (тобто адміністративних актів), розрахованих на конкретну 

життєву ситуацію, конкретну особу [248, c. 260] тощо. Серед них найбільш 

вживаними з метою забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції 

і телефонних розмов є процедури контролю (нагляду). Розглянемо 

інструментарій, застосований у таких процедурах, на прикладі контролю за 

додержанням суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та 

інших нормативних документів у сфері телекомунікацій. 

Так, названі процедури супроводжуються виданням наступних 

адміністративних актів:  

– на підготовчій стадії (до початку безпосередньої перевірки): наказ 

голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, про проведення планової перевірки (п. 3.4, 5.1 

Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій); рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, про проведення позапланової перевірки (ч. 3 ст. 19-1 Закону 

України «Про телекомунікації», п. 4.1, 4.3, 5.1 Порядку здійснення державного 

нагляду за ринком телекомунікацій);  

– на початковій стадії (яка має місце після видання наказу/рішення про 

проведення перевірки, тобто після офіційного початку) у випадках створення 
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підконтрольними суб’єктами перепон у проведенні відповідних перевірок: акт 

про відмову у допуску комісії до проведення перевірки (п. 4.8 р. VI Порядку 

здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій); наказ Голови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, про визначення строку проведення планової перевірки у межах 

відповідного кварталу (п. 4.9 р. VI Порядку здійснення державного нагляду за 

ринком телекомунікацій); рішення Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про визначення строку 

проведення планової перевірки (якщо строк перевірки переноситься на інший 

квартал) або визначення іншого строку проведення позапланової перевірки (п. 

4.9 р. VI Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій); 

акт про повторну відмову у допуску комісії до проведення перевірки (п. 4.9 р. 

VI Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій); акт 

про чинення перешкод, які не дають право здійснити перевірку в повному 

обсязі (п. 4.10 р. VI Порядку здійснення державного нагляду за ринком 

телекомунікацій); 

– на завершальній стадії (коли усі дії з перевірки підконтрольних 

суб’єктів закінчені) здійснюється оформлення результатів перевірки): довідки 

щодо перевірки відокремленого підрозділу суб’єкта ринку телекомунікацій (п. 

5.5 Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій); акт 

перевірки дотримання законодавства про телекомунікації (ч. 5 ст. 19-1 Закону 

України «Про телекомунікації», п. 5.5, п.п. 7.1–7.12 Порядку здійснення 

державного нагляду за ринком телекомунікацій).  

Крім того, результати перевірки можуть стати підставою для початку 

розгляду справи про адміністративні правопорушення у разі виявлення фактів 

вчинення адміністративного правопорушення. У такому випадку Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, може прийматись такий адміністративний акт, як постанова про 

накладення адміністративного стягнення (п. 7.15 Порядку здійснення 

державного нагляду за ринком телекомунікацій). До того ж, з метою усунення 
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порушень, виявлених під час перевірки, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право видавати 

приписи про усунення порушень нормативно-правових актів (законодавства 

про телекомунікації) (п. 3 ч. 3 ст. 19, ч. 7 ст. 19-1 Закону України «Про 

телекомунікації», п. 7.17, 7.18, 7.20 Порядку здійснення державного нагляду за 

ринком телекомунікацій). 

Порядок та умови застосування, вимоги щодо форми і змісту названих 

адміністративних актів закріплені у зазначених положеннях Закону України 

«Про телекомунікації» та Порядку здійснення державного нагляду за ринком 

телекомунікацій. Розгляд адміністративних правопорушень, у свою чергу, 

здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, але вимоги до оформлення адміністративних актів, які при 

цьому видаються, розміщені так само у Порядку здійснення державного 

нагляду за ринком телекомунікацій (у додатках до нього). 

Отже, підсумовуючи викладене, наголосимо на тому, що з метою 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

(безпосередньо або опосередковано) нормативно-правовими актами України 

передбачено низку різноманітних адміністративно-правових процедур та 

закріплено вимоги щодо застосування численних інструментів діяльності 

публічної адміністрації. Серед них, як показує вивчення нормативно-правових 

актів, найбільш вживаними і основними є нормативні та адміністративні акти. 

Однак маємо констатувати, що лише окремі з них (як-то процедури контролю 

за додержанням суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та 

інших нормативних документів у сфері телекомунікацій) регламентовані 

достатнім чином на нормативному рівні. Переважна ж більшість процедур (а 

відтак і інструментів) залишаються без належного нормативно-правового 

забезпечення. Звичайно, такий стан не сприяє ані ефективній реалізації 

публічно-владних повноважень суб’єктів публічної адміністрації, ані реальному 

забезпеченню конституційного права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. Окреслене обумовлює необхідність оптимізації 
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нормативно-правової бази України у цій сфері, зокрема шляхом внесення змін 

та доповнень до низки чинних нормативних актів (насамперед до законів 

України «Про поштовий зв’язок» і «Про оперативно-розшукову діяльність») та 

прийняття нових нормативних актів, присвячених окремим адміністративно-

правовим процедурам (як-то рішення Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, «Про затвердження 

Порядку здійснення державного контролю (нагляду) за ринком послуг 

поштового зв’язку»). 

 

2.3. Судовий контроль як окремий вид процедур адміністративно-

правового забезпечення реалізації права громадян на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов 

 

Поміж розглянутих вище процедур адміністративно-правового 

забезпечення конституційного права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов варто назвати також і такий їх специфічний різновид, як 

санкціонування негласних слідчих (розшукових) дій судом. Особливості 

суб’єктного та об’єктного складу відносин, які складаються з приводу його 

здійснення, а також мети, змісту та порядку реалізації, обумовлюють 

доцільність його окремого вивчення в межах нашого дослідження. Такий крок 

сприятиме формулюванню відповідних пропозицій щодо оптимізації 

національної нормативно-правової бази, враховуючи різні напрями та способи 

адміністративно-правового забезпечення зазначеного права. 

Приступаючи до розв’язання поставленого завдання, насамперед 

зазначимо, що у наукових джерелах санкціонування негласних слідчих 

(розшукових) дій має загальноприйняту назву «судовий контроль» [141; 167; 

271], яка вказує на його однозначний публічно-управлінський характер та, 

відповідно, адміністративно-правову природу. Проте, не зважаючи на це, серед 

вчених відсутня єдина позиція щодо визначення як сутності судового 

контролю, так і його приналежності до предмета певної галузі права. Такий 
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стан наукового пізнання окресленої діяльності обумовлений, на нашу думку, 

передусім помилковим та обмеженим баченням суду як органу судової влади, 

єдиним завданням якого є відправлення правосуддя. Інакше кажучи, у таких 

випадках науковці розглядають суд виключно в межах його процесуальної 

діяльності, спрямованої на розгляд справ по суті у порядку кримінального 

судочинства, тим самим виключаючи можливість реалізації позапроцесуальних 

функцій. Як наслідок, автори спираються, зокрема, на такі аргументи, як 

змагальність судового процесу, що, як, правило, не властива відносинам 

контролю.  

Прикладом такого підходу можуть слугувати висловлювання Д. А. 

Пєшого про те, що «судовий контроль як засіб забезпечення законності у 

досудовому кримінальному провадженні, на відміну від прокурорського 

нагляду та відомчого контролю, має іншу правову природу і контролем, у 

традиційному значенні, не виступає» [167]. Він пов’язує це з тим, що 

«діяльність суду у досудовому кримінальному провадженні здійснюється в 

межах виконання судом своєї основної функції – правосуддя. Зміст саме цієї 

функції, що є виключною компетенцією суду, обумовлює вирішення судом 

питань, пов’язаних із кримінальною відповідальністю певної особи, не тільки в 

судових стадіях кримінального провадження, а й у досудовому кримінальному 

провадженні, у межах якого формулюються підозра та обвинувачення у 

вчиненні кримінального правопорушення» [167]. Адже, як переконує Д. А. 

Пєший, «для того, щоб сторона обвинувачення не мала значних переваг перед 

стороною захисту під час вирішення питань, пов’язаних з реалізацією 

кримінальної відповідальності, у досудовому кримінальному процесі повинен 

бути присутнім суд, який при цьому не виступає контролером … Він виконує 

роль арбітра у змагальній діяльності сторін обвинувачення та захисту» [167]. 

Саме за такою логікою, на думку цитованого автора, обґрунтовується 

твердження, що «під час досудового провадження суд виконує не контрольну 

функцію, а функцію правосуддя» [167]. 
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Але така аргументація, як на нас, позбавлена будь-якого правового і 

науково-теоретичного підґрунтя, оскільки, як випливає з аналізу положень КПК 

України та сучасних наукових джерел:  

1) суд виконує низку самостійних функцій, зміст яких не зводиться лише 

до відправлення правосуддя [38; 245];  

2) у разі, коли виконувані судом функції не стосуються безпосереднього 

відправлення правосуддя, це свідчить про позапроцесуальний характер 

діяльності з їх реалізації, в якій суд зазвичай виступає як суб’єкт публічної 

адміністрації [132, c. 127, 129; 133]. Одразу ж зауважимо, що у наукових 

джерелах доволі часто щодо судового контролю вживаються поняття «спір» 

(наприклад: «судовий контроль полягає у вирішенні судом спорів, які 

виникають у сфері реалізації виконавчої влади та місцевого самоврядування» 

[107]), «процесуальної форми судочинства» (як-то: «судовий контроль у сфері 

публічного управління здійснюється у процесуальній формі адміністративного 

судочинства» [106]) та ін., які можуть викликати помилкове враження, що 

судовий контроль нічим не відрізняється від відправлення правосуддя і таким 

чином є процесуальною діяльністю суду, яка, відповідно, являє собою предмет 

регулювання процесуальної галузі права. Проте ми з таким підходом не 

можемо погодитись з огляду на наступні причини:  

– по-перше, у відносинах судового контролю «спір», як такий, відсутній. 

За підтвердженням вказаного звернімось до головних рис, які визначають 

сутність цієї категорії. А саме, як доводить аналіз численних наукових праць 

[24; 126, c. 49-50, 62, 66-67; 168, c. 5-23; 175, c. 507; 250; 276; 298, c. 10; 299], 

для спору обов’язковими є:  

– конфлікт сторін, поява якого передує виникненню спору (правового, 

публічно-правового тощо). Під конфліктом розуміється: «гострий прояв 

різноманітних протиріч, який відображається в протиборстві їх носіїв, тобто 

сторін» [104, c. 18]; «зіткнення двох чи більше різноспрямованих соціальних 

сил з метою реалізації їх протилежних інтересів в умовах взаємної протидії» 

[104, c. 18]; «зіткнення протилежних або несумісних інтересів, дій, поглядів і 
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цілей окремих осіб, соціальних груп чи спільнот, політичних партій, 

організацій, держав, різних соціальних (політичних, економічних) систем 

(соціополітична інтерпретація); це найбільш гострий спосіб вирішення 

суперечностей, які виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає у 

протидії між суб’єктами конфлікту та зазвичай супроводжується негативними 

емоціями (соціопсихологічна інтерпретація) тощо» [104, c. 7]. З цього випливає 

наступна риса спору;  

– несумісні або протилежні інтереси сторін спору. Тобто, сторони спірних 

правовідносин повинні мати спільний об’єкт спору, щодо якого їх інтереси або 

погляди, чи цілі різняться між собою;  

– звернення до третьої особи за допомогою у вирішенні конфлікту. 

Іншими словами, конфлікт переростає у спір тоді, коли сторони (одна зі сторін) 

спірних правовідносин звертається у встановленому законом порядку до 

уповноважених суб’єктів (суду загальної юрисдикції, третейського суду, 

медіатора тощо) з метою вирішення виниклої конфліктної ситуації;  

– суд у такому разі виступає третьою, неупередженою і 

незаінтересованою, стороною щодо спірного об’єкта, а метою його участі є 

справедливе вирішення спору.  

Цей перелік можна доповнити й іншими властивостями спорів, які 

обґрунтовуються вітчизняними авторами, наприклад: «наявність норм права, 

що встановлюють право особи звернутись до уповноважених законом 

органів або застосувати інші способи для вирішення спору» [298, c. 10]; 

«наявність механізму реалізації права особи на захист» [298, c. 10] тощо. 

З огляду на викладене вище незрозуміло, як деякі автори можуть 

ототожнювати судовий контроль з поняттям спору, адже у цих відносинах між 

судом та суб’єктом клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих дій 

відсутні конфлікт, несумісні або протилежні інтереси та цілі з приводу якого-

небудь питання (об’єкта) і, насамкінець, вони не звертаються у такому випадку 

за вирішенням конфлікту до третьої сторони. Більш того, спір та контроль 

відрізняються між собою за змістом, суб’єктним складом, метою, предметом і 
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об’єктом тощо, а тому нелогічно взагалі їх розглядати як аналогічні або 

однорідні правові процеси (явища, поняття). Достатньо хоча б ознайомитись із 

правовими положеннями, які регламентують порядок здійснення судового 

контролю, щоб дійти цього ж висновку (ми їх наведемо трохи пізніше); 

– по-друге, формулювання «процесуальна форма судочинства», так само 

несумісне з поняттям судового контролю. Обґрунтування цього твердження, як 

на нас, міститься у наукових дослідженнях, присвячених відносинам у сфері 

відправлення правосуддя, та низці нормативно-правових актів, якими вони 

регламентуються. Зокрема, як вбачається із наукових джерел, широковживаним 

у науковій спільноті є визначення судочинства як процесуальної форми 

здійснення правосуддя [126, c. 16]. Тобто, по суті, судочинство і відправлення 

правосуддя є поняттями, які позначають одне й те ж саме правове явище 

(процес, діяльність тощо). Підтвердженням тому слугує також і ст. 129 

Конституції України, в межах якої законодавець одночасно оперує категоріями 

«правосуддя» і «судочинство», як взаємозамінними. Такий висновок 

обумовлено тим, що названа стаття починається зі слів про правосуддя («суддя, 

здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права» 

[102]) та одразу продовжується «основними засадами судочинства». На його 

користь свідчить і те, що ст. 129 Конституції України розміщена у розділі під 

назвою «Правосуддя».  

У свою чергу, п. 5 ч. 1 ст. 4 КАС України конкретизує, що судочинство (а, 

отже, й відправлення правосуддя) – це діяльність судів щодо розгляду і 

вирішення справ (адміністративних справ, якщо йдеться про адміністративне 

судочинство, як це має місце у згаданому кодексі; недослівне ж наведення 

положення названої статті обумовлене необхідністю визначення загального 

поняття судочинства, не вдаючись до його різновидів). Аналогічне розуміння 

судочинства міститься й в іншому процесуальному законі – ЦПК України, яким 

у ч. 1 ст. 2 встановлено, що завданням (цивільного) судочинства є 

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення (цивільних) 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
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чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 

держави.  

Вказане, як на нас, доводить неможливість ототожнення судового 

контролю із судочинством (відправленням правосуддя). Очевидність такого 

судження обумовлена наведеними дефініціями та їх зіставленням з 

положеннями КПК України, якими закріплено вимоги до санкціонування 

негласних слідчих дій, а саме: ст. 247 КПК України, яка встановлює, які суди за 

ознаками територіальної юрисдикції можуть розглядати це питання, що вже 

свідчить про самостійний характер такої діяльності, адже жодної прив’язки її 

до судового провадження у кримінальній справі не регламентовано; ст. 248 

КПК України, яка закріплює, що у клопотанні мають наводитись обставини, що 

дають підстави підозрювати певну особу у вчиненні злочину (п. 5 ч. 2) та 

обґрунтування проведення негласних слідчих дій (п. п. 7, 9 ч. 2), в якому, 

зокрема, має доводитись, що завдяки цьому можливо буде встановити осіб, які 

вчинили злочин. Іншими словами, відносини судового контролю виникають 

тоді, коли судової справи ще немає, як, власне, і сторін обвинувачення та 

захисту, позивача та відповідача тощо. Відповідно і діяльність суду з розгляду 

та вирішення справи по суті відсутня при встановленні питання про дозвіл на 

проведення негласних слідчих дій.  

Тоді логічним буде підсумувати, що: суд та суб’єкт подання клопотання 

про дозвіл на проведення негласних слідчих дій не зв’язані на даному етапі 

рамками судового процесу; вирішення питання про надання такого дозволу 

судом не являє собою жодну зі стадій судового розгляду справи; відносини 

судового контролю виникають поза межами судового процесу розгляду і 

вирішення справ по суті. Це підводить нас до головної думки – оскільки 

судовий контроль має місце поза судовим процесом, то й діяльність суду у 

такому випадку є позапроцесуальною; 

3) відносини у сфері судового контролю позбавлені такої ознаки, як 

змагальність сторін [170], що прямо випливає з положень КПК України. А саме, 

відповідно до змісту ч. 1 ст. 248 клопотання про дозвіл на проведення 
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негласних слідчих дій розглядається судом за участю лише тієї особи, яка 

подала клопотання. На наш погляд, суб’єктний склад окреслених відносин, 

закріплений цією статтею, вже свідчить про те, що для них означена риса не 

характерна, адже згідно з ч. 1 ст. 22 КПК України змагальність передбачає 

самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх 

правових позицій, прав, свобод і законних інтересів. Це, у свою чергу, дає 

змогу додатково підкреслити неприпустимість вивчення судового контролю як 

різновиду (чи форми) відправлення правосуддя, оскільки змагальність сторін 

являє собою обов’язкову засаду судочинства (як така вона закріплена у п. 3 ч. 2 

ст. 129 Конституції України, ст. 12 ЦПК України, ст. 13 ГПК України, ч. 1 ст. 9 

КАС України, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України). 

Розглянуте дає змогу наголосити на помилковості наукових підходів, 

заснованих на припущеннях, згідно з якими діяльність суду обмежується 

відправленням правосуддя, а судовий контроль здійснюється у контексті 

реалізації судом однойменної функції (з відправлення правосуддя). Водночас 

названими помилками не вичерпується коло причин, які призводять до 

виникнення сумнівів (у деяких вчених) з приводу адміністративно-правової 

природи судового контролю.  

Тому, повертаючись до їх викладу, зауважимо, що зазначений стан 

наукового пізнання можна пояснити також відсутністю розуміння сутності 

відносин контролю (загалом), внаслідок чого дослідники наділяють їх 

невластивими для них ознаками. Наприклад, Д. А. Пєший стверджує, що для 

них начебто характерні: загальний порядок діяльності, спільні процесуальні 

засоби та повноваження контролюючого і підконтрольного суб’єктів; 

обов’язковість здійснення контролюючим суб’єктом керівництва діяльністю 

підконтрольної особи [167]. 

А, отже, оскільки для діяльності суду, пов’язаної з виконанням його 

прямих повноважень з відправлення правосуддя, наведені риси не притаманні, 

то й судовий контроль не може визнаватись як «контроль у традиційному 

значенні» [167] (для чіткого усвідомлення наведеної позиції, маємо уточнити, 
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що, як випливає з міркувань Д. А. Пєшого [167], під «традиційним значенням» 

він розуміє відповідну публічно-управлінську діяльність органів публічної 

влади, яка регулюється нормами адміністративного права). 

Разом з тим, попри переконливі на погляд Д. А. Пєшого аргументи, 

зазаначимо, що і для «традиційних» відносин контролю названі риси не 

природні. Іншими словами, вивчення численних нормативно-правових актів, 

якими регламентується контролююча діяльність органів публічної влади у 

різноманітних сферах життєдіяльності суспільства (наприклад, державний 

контроль у сфері господарської діяльності [223], державний фінансовий 

контроль [224], державний контроль за використанням та охороною земель 

[180], державний архітектурно-будівельний контроль [204], перевірки 

додержання вимог Законів України «Про запобігання корупції» [183] та «Про 

політичні партії в Україні» [227] (здійснювані Національним агентством з 

питань запобігання корупції) [206] тощо), доводить, що при цьому ані 

керівництво підконтрольними суб’єктами з боку органів публічної влади не 

здійснюється, ані спільних повноважень чи то загального порядку діяльності ці 

суб’єкти не мають.  

З огляду на це можемо припустити, що, надаючи характеристику поняттю 

«контроль», вчений вочевидь сплутав між собою внутрішньо-організаційні 

відносини, які виникають у межах органів публічної влади (їх системи або 

апарату) стосовно організації їх діяльності, із зовнішніми, які складаються поза 

ними щодо третіх осіб (тобто тих, які не є посадовими або службовими особами 

цього ж або підпорядкованого йому органу). За таких міркувань логіка Д. А. 

Пєшого стає зрозумілою, адже, наприклад, лише керівник певного 

структурного підрозділу органу публічної влади (його уповноважена особа) 

може здійснювати керівництво підлеглими йому співробітниками, у тому числі 

контролюючи виконання ними своїх службових обов’язків. Підтвердженням 

цьому може слугувати приклад внутрішньовідомчого контролю за виконанням 

документів у системі МВС України, який здійснюється уповноваженими 

посадовими особами органів та підрозділів внутрішніх справ, зокрема, з метою 
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оцінки стану дотримання виконавської дисципліни – неухильного додержання, 

своєчасного та якісного виконання посадовими особами органів та підрозділів 

внутрішніх справ функціональних обов’язків (посадових інструкцій), наказів, 

доручень, рішень, нормативно-правових актів, планів, програм тощо [188] (п. 

1.4 Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС 

України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 

квітня 2012 р. № 350 [188]). Так, наприклад, контроль за виконанням 

документів у системі МВС України здійснюється:  

– штабними підрозділами органів внутрішніх справ – за дотриманням 

строків виконання актів МВС України та розпорядчих документів керівників 

органів та підрозділів внутрішніх справ за підпорядкованістю, у тому числі їх 

резолюцій на документах, завдань, порушених на засіданнях колегії, нарадах 

керівництва, планів роботи, інших документів, контроль за виконанням яких 

покладено на штабні підрозділи [188] (п. 2.5 Інструкції з організації контролю 

за виконанням документів у системі МВС України); 

– спеціально визначеним підрозділом або особою структурного 

підрозділу апарату Міністерства, на який (яку) покладаються функції 

забезпечення контролю, – за якістю та строками виконання порушених перед 

структурним підрозділом завдань, а також завдань, порушених керівництвом 

підрозділу перед підпорядкованим особовим складом, якщо це зазначено в 

резолюції або дорученні (п. 2.13 Інструкції з організації контролю за 

виконанням документів у системі МВС України) [188]; 

– підрозділами зв’язків із громадськістю – за якістю та строками 

виконання завдань, поставлених керівництвом за результатом моніторингу 

публікацій у засобах масової інформації [188] (п. 2.7 Інструкції з організації 

контролю за виконанням документів у системі МВС України); та ін. 

У свою чергу, зовнішні відносини контролю мають інший суб’єктний 

склад, мету, предмет і об’єкт тощо. Тому ототожнення їх понять вважаємо 

грубою помилкою, а відтак і характерні риси внутрішнього контролю не 
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можуть використовуватись для обґрунтування правової природи відносин із 

зовнішнього контролю. 

Натомість пропонуємо звернути увагу на погляди і твердження вчених, 

які, на нашу думку, є більш прийнятними, на відміну від попередньо 

розглянутих, оскільки вони віддзеркалюють вітчизняну правову дійсність та 

розкривають дійсну сутність відносин, які формуються у сфері здійснення 

судового контролю. Серед них варто виділити наступні: судовий контроль є 

різновидом державного контролю [141] (тобто на здійснення такого контролю 

уповноважені лише органи державної влади, які належать до судової гілки 

влади); судовий контроль є формою попереджувального контролю, 

спрямованого на недопущення порушень прав та свобод особи при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій [54] (має превентивний характер [170]); 

судовий контроль здійснюється у сфері функціонування судової влади за 

віднесеними до її компетенції питаннями [271, c. 15] (з точки зору 

контролюючого суб’єкта); судовий контроль здійснюється у сфері державного 

управління [1, c. 275; 245] (з точки зору підконтрольного суб’єкта); судовий 

контроль є самостійною формою реалізації судової влади, так само як і 

правосуддя [271, c. 15]; судовий контроль здійснюється з метою забезпечення 

законності й обґрунтованості рішень та дій правоохоронних органів та їх 

персоналу [141]; предметом судового контролю є професійна діяльність 

правоохоронних органів, зокрема, прийняття процесуальних рішень та 

проведення окремих правоохоронних заходів [141] (включаючи негласні слідчі 

дії); судовий контроль може бути лише зовнішнім, оскільки суди контролюють 

непідлеглі їм органи [141]; судовий контроль реалізується через надання 

дозволів на проведення тієї або іншої негласної слідчої (розшукової) дії [54] у 

формі судового рішення [141] (постанови чи ухвали), яке має характер 

самостійного правозастосовного акта [170]. 

Враховуючи окреслене, можемо підсумувати, що судовий контроль – це 

публічно-управлінська діяльність органів судової влади (суду), спрямована на 

забезпечення дотримання прав і свобод громадян у контексті проведення 
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негласних слідчих (розшукових) дій працівниками правоохоронних органів, 

шляхом перевірки законності та обґрунтованості втручання останніх у приватне 

спілкування громадян. Це, у свою чергу, дає змогу говорити про чітко 

виражену адміністративно-правову природу судового контролю та розглядати 

останній як процедуру адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Встановивши це, 

пропонуємо перейти до визначення порядку здійснення та особливостей 

нормативно-правової регламентації судового контролю у досліджуваній сфері, 

що сприятиме комплексному розкриттю питання, винесеного на розгляд у 

даному підрозділі дисертації. 

У ракурсі викладеного насамперед зауважимо, що: по-перше, в Україні 

відсутній окремий нормативно-правовий акт, присвячений порядку здійснення 

судового контролю. На сьогоднішній день відносини, пов’язані із 

санкціонуванням негласних слідчих (розшукових) дій судом, регулюються 

нормами КПК України, Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» і наказу Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні» від 16 листопада 2012 р. № 

114/1042/516/1199/936/1687/5; по-друге, названі нормативні акти, так само, не 

містять структурних частин (статей, підрозділів, розділів або ж глав), які б 

регламентували виключно і повноцінно порядок санкціонування негласних 

слідчих (розшукових) дій судом; по-третє, вимоги до останнього розміщені у 

межах різних структурних частин цих нормативних актів, внаслідок чого 

з’ясування порядку судового контролю та виклад усіх вимог і передумов його 

здійснення стає можливим лише на підставі аналізу, систематизації й 

узагальнення низки правових положень. 
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До того ж, маємо підкреслити і той факт, що певні вимоги до судового 

контролю прямо не визначені на нормативному рівні. Натомість вони або 

випливають із правових норм, які регулюють інші правовідносини у сфері 

публічного управління чи кримінального процесу, або визначаються у 

юридичних документах, що не мають статусу нормативно-правового акта: 

узагальненнях судової практики, постановах Пленуму Верховного Суду 

України тощо. 

З огляду на це спробуємо самостійно встановити, у якому порядку 

здійснюється судовий контроль за проведенням негласних слідчих 

(розшукових) дій, на підставі вивчення окреслених нормативних актів, судової 

практики, а також науково-практичних джерел. Приступаючи до розв’язання 

цього завдання, наголосимо на можливості виділення декількох стадій, з яких 

складається порядок судового контролю, а саме: 

1. Початкова (або підготовча), яка полягає у поданні уповноваженим 

суб’єктом клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій до суду. Виокремлення названої стадії обумовлене тим, що 

виконання уповноваженими суб’єктами обов’язку з приводу подання 

клопотання про дозвіл перебуває у нерозривному зв’язку з необхідністю 

дотримання ними низки умов і вимог закону стосовно організації проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та подання відповідного клопотання до 

суду. Їх недотримання/порушення може призводити до відмови у наданні 

дозволу на проведення негласних слідчих дій та, в окремих випадках, їх 

негайного припинення. Тому вважаємо за доцільне окремо висвітлювати 

вимоги, яких мають дотримуватись уповноважені суб’єкти перед тим, як суддя 

отримає клопотання та розпочне перевірку. Інакше кажучи, пропонуємо 

відмежовувати: 1) вимоги закону, виконання яких передує поданню клопотання 

про дозвіл та на цій підставі здійснюється на підготовчій стадії процесу 

судового контролю; 2) вимоги, які виконуються суб’єктами публічної влади 

після подання клопотання (наприклад, вимоги, які стосуються умов ухвалення 

рішення про дозвіл, питань, які має перевірити суддя після отримання 
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клопотання, строків розгляду клопотання тощо), тобто під час наступної стадії 

судового контролю. 

Отже, повертаючись до характеристики початкової стадії судового 

контролю, зазначимо, що при поданні клопотання на дозвіл мають бути 

дотримані наступні вимоги (та умови) закону: 

1) наявність повноважень на подання клопотання про дозвіл. Іншими 

словами, лише уповноважений законом суб’єкт публічної влади може подавати 

до суду клопотання про дозвіл. При цьому маємо зазначити, що визначення 

такого суб’єкта залежить від мети проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, а саме: 

– якщо вони спрямовані на попередження (запобігання вчиненню) тяжких 

або особливо тяжких злочинів, запобігання і припинення терористичних актів 

та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій (далі – 

попередження злочинів, або у превентивних цілях) – клопотання подається 

керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником (ч. 3 

ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). У даному разі 

йдеться про оперативні підрозділи Національної поліції, Державного бюро 

розслідувань, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної служби України, органів доходів і зборів та інших 

органів публічної влади, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та 

низкою нормативно-правових актів, якими встановлюється правовий статус 

означених правоохоронних органів (наприклад, п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [216]); 

– якщо вони необхідні для досудового розслідування тяжких або 

особливо тяжких злочинів (в інтересах кримінального провадження) – 

клопотання подається слідчим або прокурором (ст. ст. 246–248 КПК України); 

2) щодо суб’єкта отримання клопотання (юрисдикційні вимоги). У цьому 

ракурсі закон встановлює: 
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– перелік судів, слідчі судді яких уповноважені на розгляд клопотань: 

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди області, міст 

Києва та Севастополя (ст. 247 КПК України). Відповідно, судді інших 

українських судів не можуть розглядати клопотання про дозвіл; 

– вимоги щодо визначення конкретного суду із зазначеного переліку, до 

якого слід звертатись із клопотанням (ст. 247 КПК України): у загальному 

порядку – клопотання розглядається слідчим суддею того суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування; 

у разі, якщо негласні слідчі дії планується проводити щодо суддів, працівників 

суду та правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових та 

правоохоронних органів – клопотання розглядається слідчим суддею суду, який 

знаходиться поза межами територіальної юрисдикції органу досудового 

розслідування, але найбільш територіально наближений до апеляційного 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування. 

Водночас маємо зауважити, що закон окремо встановлює окреслені 

юрисдикційні вимоги у випадках, коли клопотання про дозвіл подається в 

інтересах кримінального провадження. Тобто, якщо негласні слідчі (розшукові) 

дії необхідно провести у превентивних цілях, то законодавство не закріплює 

аналогічних правил визначення суду, до якого необхідно подати клопотання. 

У цьому разі варто нагадати: 

– по-перше, те, що дотримання правил територіальної підсудності є 

обов’язковим, оскільки його порушення призводить до скасування рішення 

суду і вважається істотним порушенням вимог кримінального процесуального 

закону (п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України); 

– по-друге, положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», відповідно до якого подання та розгляд відповідних 

клопотань про проведення оперативно-розшукових заходів регулюється згідно 

з положеннями глави 21 КПК України з урахуванням особливостей, 

встановлених цим Законом. Відтак, можемо зробити висновок, що визначення 
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суду, до якого керівник оперативного підрозділу правоохоронного органу 

повинен подавати клопотання про дозвіл, здійснюється за розглянутими вище 

правилами. Єдиною відмінністю буде те, що вибір уповноваженого суду 

обумовлений територіальною юрисдикцією не органу досудового 

розслідування, а правоохоронного органу, в якому заведено оперативно-

розшукову справу та керівник оперативного підрозділу якого подає 

клопотання; 

3) щодо термінів подання (йдеться саме про терміни, а не про строки, 

оскільки з аналізу вітчизняного законодавства можна побачити, що подання 

клопотання пов’язане з настанням певних подій та не обмежене конкретною 

кількістю днів, годин чи інших способів обчислення строків (відмінності між 

поняттями «термін» і «строк» закріплені у ст. ст. 251–252 ЦК України)), які 

можна поділити на: 

– загальні: клопотання має подаватись після внесення необхідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або після заведення 

оперативно-розшукової справи (залежно від мети проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій) і до початку проведення негласних слідчих дій.  

Зауважимо, що загальні терміни подання клопотання не мають 

самостійного нормативного закріплення, однак їх дотримання є обов’язковим, 

оскільки вони прямо випливають із загальних засад оперативно-розшукової 

діяльності та кримінального процесу. Так, наведені терміни сформульовані 

нами на підставі положень чинного законодавства, зі змісту яких випливає 

наступне: 

– по-перше, негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитись лише 

після постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на їх проведення, з чого 

робимо висновок, що клопотання має подаватись до початку проведення цих 

оперативно-розшукових заходів: «ніхто не може зазнавати втручання у 

приватне спілкування без ухвали слідчого судді» (ч. 1 ст. 258 КПК 

України); «у виняткових випадках … негласна слідча (розшукова) дія може 

бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді» (ч. 1 ст. 250 КПК 



185 

 

України), тобто у загальному порядку закон забороняє розпочинати негласні 

слідчі (розшукові) дії до постановлення ухвали слідчого судді; «зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних 

інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її 

огляду та виїмки … проводяться на підставі ухвали слідчого судді» (ч. 3 ст. 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»); «окремі обмеження 

… прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть 

застосовуватись лише за рішенням слідчого судді…» (ч. 5 ст. 9 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність»); 

– по-друге, негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитись лише 

після внесення необхідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, оскільки закон обмежує можливість їх проведення рамками 

кримінального провадження, а, отже, і відповідне клопотання подається після 

початку досудового розслідування: «негласні слідчі (розшукові) дії – це 

різновид слідчих (розшукових) дій» (ч. 1 ст. 246 КПК України), які, у свою 

чергу, «є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні» (ч. 1 ст. 

223 КПК України); «негласні слідчі (розшукові) дії … проводяться виключно у 

кримінальному провадженні» (ч. 2 ст. 246), під яким розуміється «досудове 

розслідування» (п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України; додамо, що згідно з цією статтею 

кримінальне провадження включає також судове провадження, однак наразі нас 

цікавить лише його перше названа складова); «досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань» (ст. 214 КПК України); 

– по-третє, клопотання може подаватись лише після початку досудового 

розслідування, оскільки інакше неможливо буде виконати вимоги ч. 2 ст. 248 

КПК України, згідно з якими клопотання повинно містити відомості про 

«найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер» і до 

нього має додаватись «витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання»; 
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– по-четверте, закон зобов’язує уповноважених осіб правоохоронних 

органів заводити оперативно-розшукові справи на етапі виникнення офіційних 

підстав для здійснення оперативно-розшукової діяльності, тобто до початку 

проведення оперативно-розшукових заходів, а, отже, і клопотання про дозвіл на 

проведення негласних слідчих дій у превентивних цілях має подаватись після 

виконання цієї вимоги закону: «у кожному випадку наявності підстав для 

проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-

розшукова справа» (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»); «забороняється приймати рішення про проведення оперативно-

розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті» (ч. 3 

ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»); «без заведення 

оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів 

забороняється» (ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»). Тобто, ці положення вказують на те, що спочатку виникають 

офіційні підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, після чого 

одразу заводиться оперативно-розшукова справа, і вже потім приймається 

рішення про проведення оперативно-розшукових заходів та подається 

клопотання до слідчого судді. Порядок виконання названих дій 

підтверджується формулюванням ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», у якій вони перераховані одна за одною: «прийняття 

рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд 

відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів». 

До того ж, той факт, що заведення оперативно-розшукової справи 

передує поданню клопотання, підтверджується і п. 6 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про деякі питання застосування судами України 

законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих 

конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28 

березня 2008 р. № 2 [181] (далі – постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 28 березня 2008 р.), згідно з яким: «суди не вправі надавати дозволи на 
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проведення оперативно-розшукових заходів, якими тимчасово обмежуються 

конституційні права і свободи людини і громадянина, якщо стосовно особи не 

заведено оперативно-розшукову або контррозвідувальну справу» [181]; 

– спеціальні, встановлені законодавством у випадках, коли негласні слідчі 

(розшукові) дії розпочинаються до постановлення ухвали слідчого судді про 

дозвіл на їх проведення: клопотання має подаватись невідкладно після початку 

такої негласної слідчої (розшукової) дії (ч. 1 ст. 250 КПК України). Даний 

термін, на відміну від попередньо розглянутого, має окреме нормативне 

закріплення, проте його формулювання свідчить про відсутність будь-якої 

точності та конкретики з приводу встановлення точного моменту у часі, коли 

має подаватись клопотання. Іншими словами, поняття «невідкладно» може 

тлумачитись кожною уповноваженою посадовою особою правоохоронних 

органів на власний розсуд. Такий висновок підтверджується і положеннями 

нормативно-правових актів, у яких по-різному розкриваються поняття і межі 

категорії «невідкладно», наприклад: «проміжок часу, визначений/установлений 

з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є 

пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного 

робочого дня або встановленого часу наступного робочого дня» – пп. 14 п. 2 р. І 

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 р. № 

417 [196]; «протягом одного дня» (строк виконання документа у разі 

накладення резолюції зі словом «невідкладно») – п. 5.8 Інструкції з діловодства 

у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах 

міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та 

вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 

грудня 2013 р. № 173 [186] (далі – Інструкція з діловодства № 173); «якщо в 

документі містяться вимоги щодо прискорення його виконання 

(«невідкладно»), кінцевий термін виконання документа обов’язково 

встановлюється керівником у тексті резолюції» – абз. 4 п. 5.1 Інструкції з 
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організації контролю за виконанням документів у системі МВС України; 

«звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються 

невідкладно, але не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк з дати реєстрації їх 

в органі внутрішніх справ» – абз. 1 п. 5.8.1 цієї ж Інструкції. 

З викладеного бачимо, що в Україні склалась різна практика розуміння 

поняття «невідкладно», яка, однак, свідчить про те, що дана категорія не 

означає необхідність виконання документа або здійснення відповідної дії у 

момент виникнення підстав для цього. Натомість, конкретне значення терміна 

«невідкладно» встановлюється на розсуд керівника відповідного підрозділу 

органу публічної влади або ж, залежно від сфери застосування, 

характеризується строками від одного до п’ятнадцяти днів.  

Тому вважаємо, що такий підхід законодавця є неприпустимим, а КПК 

України потребує змін у наведеній частині з метою попередження й 

запобігання різночитань закону та впровадження єдиної практики застосування 

його положень на практиці. У такому контексті корисним буде звернутись до 

зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання аналогічних відносин 

у нормативно-правових актах розвинених європейських держав. Наприклад, 

у ч. 2 § 100, ч. 1 § 100b Кримінально-процесуального кодексу Німеччини (ФРН) 

[284] закріплено, що постанови про виїмку поштово-телеграфних відправлень, 

про контроль телекомунікацій, прийняті прокуратурою за невідкладних 

обставин (у загальному порядку лише суд приймає такі постанови – ч. 1 § 100, 

ч. 1 § 100b Кримінально-процесуального кодексу Німеччини), мають бути 

підтверджені у суді протягом трьох робочих днів, а інакше вони втрачають 

законну силу [283, c. 148, 153]. Як бачимо, у німецькому законодавстві 

встановлено чіткі строки подання клопотань на проведення негласних слідчих 

дій (підтвердження відповідних постанов у суді) та уникнуто розмитих 

формулювань, що сприяє, на наш погляд, дійсному забезпеченню дотримання 

прав і свобод громадян та попереджає їх необґрунтоване й незаконне 

обмеження.  
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З огляду на це вважаємо, що опираючись на європейський досвід, в КПК 

України так само мають бути визначені конкретні строки подання клопотання 

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, недотримання 

яких призведе до втрати чинності відповідних рішень органів публічної влади 

та негайного припинення будь-яких обмежень конституційних прав громадян; 

4) щодо форми та змісту клопотання. Одразу зауважимо, що вимоги до 

форми клопотання про дозвіл, на відміну від вимог до його змісту, не 

закріплені на нормативному рівні. Але в такому разі слід зважати на те, що: 

клопотання є процесуальним документом, який підлягає обов’язковій реєстрації 

в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, яка здійснюється 

працівниками апарату відповідного суду в день його надходження (ч. 2 ст. 35 

КПК України, п. 1.9 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні); процесуальний документ – це документ, на який поширюються 

вимоги процесуального закону; документ – це створена або отримана судом у 

процесі його діяльності інформація, зафіксована на матеріальному носії, 

основною функцією якого є зберігання та передача її у часі та просторі 

(р. «Умовні скорочення. Визначення термінів» Інструкції з діловодства № 173). 

З наведених положень можемо зробити висновок, що клопотання про дозвіл на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинно подаватись виключно 

у письмовій формі. 

Що ж стосується змісту окресленого клопотання, то у ч. 2 ст. 248 КПК 

України визначено:  

– перелік відомостей, які має містити клопотання, а саме: найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад 

обставин злочину, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 

правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) КК 

України; відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно 

провести негласну слідчу (розшукову) дію; обставини, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні злочину; вид негласної слідчої (розшукової) дії 
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та обґрунтування строку її проведення; обґрунтування неможливості отримання 

відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб; відомості 

залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дають 

змогу унікально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну 

мережу, кінцеве обладнання тощо; обґрунтування можливості отримання під 

час проведення негласної слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або в 

сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування 

обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили; 

– матеріали, які мають до нього додаватись: витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого 

подається клопотання.  

Ведучи мову про матеріали, які додаються до клопотання, варто зважати 

на те, що ч. 2 ст. 248 КПК України називає лише ті, що мають значення при 

отриманні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

загальному порядку. У разі, якщо відповідні оперативно-розшукові заходи 

необхідно здійснити з метою виявлення осіб, які розшукуються, окрім 

зазначеного вище витягу слідчому судді необхідно подати також: витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань про оголошення розшуку 

підозрюваного (ч. 2 ст. 281 КПК України) або про зупинення досудового 

розслідування за п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України; копію постанови про 

оголошення підозрюваного в розшук (ч. 2 ст. 281 КПК України); копію 

постанови про зупинення досудового розслідування у випадку переховування 

підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності (п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України); копію письмового 

повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України), а також витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань про дату та час повідомлення про підозру (ч. 4 

ст. 278 КПК України) [272].  

Крім того, згідно з абз. 1 п. 2.2 Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, на вимогу слідчого судді, окрім клопотання і 
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витягу, уповноваженими суб’єктами надаються також матеріали кримінального 

провадження для підтвердження необхідності проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. З огляду на формулювання даної вимоги, закріпленої у 

названому пункті Інструкції, ці матеріали надаються вже після подання 

клопотання під час наступної стадії судового контролю та лише за умови, якщо 

слідчий суддя пред’явить вимогу щодо їх надання. 

Розглянуті вимоги до форми і змісту клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 8 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», поширюються і на 

клопотання, які подаються керівником відповідного оперативного підрозділу 

правоохоронного органу або його заступником, з урахуванням особливостей 

цього Закону. Однак маємо зауважити, що такі особливості окремо не 

закріплені у цьому Законі, натомість вони розкриваються у постанові Пленуму 

Верховного Суду України від 28 березня 2008 року. Так, відповідно до п. 5 цієї 

постанови, у поданні керівника оперативного підрозділу або його заступника 

повинно зазначатися: ким і коли заведено оперативно-розшукову або 

контррозвідувальну справу, її номер; особа, стосовно якої пропонується 

здійснити відповідні заходи, із зазначенням усіх можливих даних про неї; 

підстави здійснення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, 

посилання на відповідні положення законів України, якими визначено підстави 

застосування заходів; ознаки злочину, які зазначені у постанові про заведення 

справи та статті (частини статті) КК України; мета, з якою пропонується 

здійснити відповідні заходи; обґрунтування терміну їх застосування та 

неможливості одержати інформацію іншим способом; орган чи особа, яка буде 

здійснювати заходи; які саме заходи пропонується здійснити, спосіб їх 

здійснення; об’єкт здійснення заходів з конкретними характеристиками 

(номери каналів зв’язку, їх види, вмотивовані дані про їх належність особі та 

дані про те, що особа може користуватися ними тощо) [181]. 

Водночас, хоча у постанові Пленуму Верховного Суду України від 28 

березня 2008 р. й конкретизовано, яким вимогам має відповідати клопотання 

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у превентивних 
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цілях (тобто поза межами кримінального провадження), і тим самим подолано 

означену вище прогалину закону, але маємо зробити декілька зауважень: по-

перше, у тексті цієї постанови Пленум Верховного Суду України посилається 

на КПК України, який втратив чинність, що ставить під сумнів актуальність її 

положень; по-друге, названа постанова не має юридичної сили нормативного 

акта, а тому не може повною мірою вирішити проблему нормативно-правового 

регулювання, обумовлену наявними прогалинами у чинному законодавстві. 

Інакше кажучи, слід враховувати, що процесуальні документи повинні 

відповідати вимогам процесуального закону, а органи публічної влади та їх 

посадові особи зобов’язані діяти виключно на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 

Конституції України). Тобто відносини, пов’язані зі здійсненням судового 

контролю, включаючи вимоги до процесуальних документів, повинні бути 

урегульовані на нормативному рівні. З огляду на це вважаємо за необхідне 

доповнити Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

положенням, у якому буде висвітлено перераховані вище вимоги до змісту 

клопотання. 

Сформульовані пропозиції із вдосконалення нормативної регламентації 

порядку оформлення клопотання вважаємо за доцільне доповнити також 

низкою інших порад, які, на нашу думку, обов’язково слід враховувати при 

розробці проектів нормативно-правових актів про внесення відповідних змін і 

доповнень. А саме, як вбачається з аналізу судової практики Апеляційного суду 

м. Києва, викладеним не вичерпується перелік вимог, яким має відповідати 

клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Принаймні, як зазначають судді названого апеляційного суду:  

– по-перше, «при складанні клопотання бажано, щоб особи, які їх 

складали, враховували і інші вимоги, яким повинен відповідати процесуальний 

документ – клопотання» [287]: законність (клопотання повинно складатись 

уповноваженою на те особою, а також відповідати вимогам ст. 248 КПК 

України); обґрунтованість (висновки клопотання мають ґрунтуватися на 
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сукупності фактів і достатніх доказах, які б в обов’язковому порядку 

охоплювали всі істотні обставини справи і відображали дійсність); 

вмотивованість (дана ознака передбачає у клопотанні не тільки опис обставин, 

а й посилання на докази, аналіз, відповідні пояснення. Вмотивованість 

клопотання повинна сприяти обґрунтованості клопотання); логічність, 

лаконічність і зрозумілість (клопотання повинно викладатися у чіткій, логічній 

послідовності: кожна наступна його частина має продовжувати попередню і 

закономірно випливати із неї. При складанні клопотання варто уникати зайвих 

слів, великої кількості зворотів, що ускладнюють сприйняття основного змісту 

або можуть призвести до його неоднозначного тлумачення); грамотність 

оформлення (від грамотності клопотання залежить і культура його оформлення. 

Ця ознака клопотання визначається також тим, наскільки розбірливо й акуратно 

воно написано, правильно і пропорційно на аркуші розміщено текст. Також при 

оформленні клопотань слід ширше використовувати відповідні бланки, бажано 

користуватися комп’ютером) [287]; 

– по-друге, у клопотанні повинні зазначатись: «гриф секретності, дата та 

реєстраційний номер; найменування суду, до якого вноситься клопотання; 

найменування підрозділу, який вносить клопотання, та підрозділу, працівники 

якого залучаються до здійснення заходу; вид, категорія, номер справи та дата її 

заведення; вид заходу, строки і місце його здійснення (житло чи інше володіння 

особи, інші приміщення, земельна ділянка, транспортний засіб тощо); 

обґрунтування необхідності здійснення заходу; дані про особу, стосовно якої 

передбачається здійснення заходу, місце проживання чи тимчасового 

перебування такої особи, а також залежно від виду заходу абонентні номери 

споживача телекомунікаційних послуг і міжнародний ідентифікатор мобільного 

обладнання; інші відомості, що можуть мати значення для суду» [287];  

– по-третє, клопотання має бути підписано слідчим, прокурором, 

начальником або заступником оперативного підрозділу та скріплено гербовою 

печаткою органу досудового розслідування та відповідної прокуратури[287]; і 

– по-четверте, клопотання повинно виготовлятись у трьох примірниках та 
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оформлюватись за правилами таємного діловодства[287]. 

З наведеного бачимо, що на практиці суддями встановлюється ширший 

перелік вимог до клопотання, які стосуються як обов’язкових реквізитів, так і 

особливостей оформлення, порядку подання клопотання тощо. Проте 

однозначно прокоментувати це і повною мірою погодитись з прийнятністю 

таких вимог важко.  

Так, з одного боку, виникають сумніви щодо законності встановлення 

додаткових вимог до клопотання, окрім тих, що названі у ст. 248 КПК України. 

Більш того, застосування слова «бажано» вказує на необов’язковість вимог до 

документа, а такі вимоги, як лаконічність чи грамотність, впливають, на наш 

погляд, лише на поліпшення роботи суддів та підвищення ефективності 

процесу розгляду клопотання.  

З іншого богу, доцільність пред’явлення окремих вимог не викликає в нас 

заперечень. Наприклад, посилання на обов’язковість заповнення такого 

реквізиту, як гриф секретності, логічно обумовлене положеннями наказу 

Служби безпеки України «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю» від 12 серпня 2005 р. № 440 [184], згідно з яким державну 

таємницю становлять: відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі 

судових справ (адміністративних, кримінальних, цивільних, господарських) з 

питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці (ст. 4.12.2 

Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, далі – ЗВДТ); відомості 

про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії (ст. 4.12.4 

ЗВДТ); відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо 

якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці (ст. 

4.12.5 ЗВДТ). Отже, оскільки процесуальні документи, які стосуються 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, містять відомості, що 

становлять державну таємницю, то має зазначатись відповідний гриф 

секретності. Це підтверджується п. 2 ЗВДТ, згідно з яким «реєстрація 

відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому 
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матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифа секретності, 

який відповідає ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ» [184]. 

З огляду на це доходимо висновку, що ст. 248 КПК України потребує 

комплексного перегляду, як, власне, і Закон України «Про оперативно-

розшукову діяльність». Переробка положень про зміст та форму клопотання 

має здійснюватись із врахуванням насамперед положень нормативно-правових 

актів, на підставі яких, як показує судова практика, судді доповнюють ст. 248 

КПК України, та шляхом закріплення вичерпного переліку вимог, яким має 

відповідати клопотання. Такий крок дасть змогу, по-перше, систематизувати усі 

вимоги до даного різновиду процесуальних документів, розміщені у низці 

нормативно-правових актів, і, по-друге, уникнути випадків, за яких відмова у 

прийнятті клопотання ґрунтуватиметься не на законі.  

Потреба у перегляді та доповненні ст. 248 КПК України в окреслений 

спосіб підтверджується також наявністю численних помилок і порушень, які 

допускаються суб’єктами подання на практиці внаслідок, на нашу думку, 

недосконалої законодавчої регламентації вимог до порядку підготовки й 

подання клопотання. Серед них найбільш поширеними є такі: 

– не завжди зазначається про застосування інших дієвих оперативно-

розшукових заходів та гласних і негласних слідчих дій, спрямованих на пошук і 

фіксацію фактичних даних про протиправні діяння; суб’єктами клопотань не 

вживаються заходи щодо одержання інформації саме іншим способом, без 

застосування заходів, які тимчасово обмежують окремі конституційні права і 

свободи людини і громадянина; 

– у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які об’єктивні 

дані про належність особі та використання нею номера мобільного телефону; 

не завжди вживаються заходи і щодо підтвердження даних про користування 

особою саме зазначеним у клопотанні телефоном на момент внесення 

клопотання до суду, не зазначається інформація, яка знаходиться в операторів 

та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання 

телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, 
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змісту, маршрутів передавання; так само і щодо терміналів мобільного зв’язку – 

до клопотань долучається лише протокол допиту потерпілого, який не завжди 

містить дані про належність особі терміналу, не додаються відповідні 

документи про номер терміналу; 

– до оперативно-розшукових справ часто долучаються дані без їх аналізу 

та підтвердження їх зв’язку з фігурантами у справі; 

– не завжди зазначаються у клопотаннях і не завжди містяться у 

матеріалах оперативно-розшукової справи, кримінального провадження: 

відомості про те, що саме в телефонних розмовах містяться дані про 

причетність особи до вчинення діянь, які зазначені у постанові про заведення 

оперативно-розшукової справи або у даних, які внесені до ЄРДР; дані, якими 

обґрунтовуються клопотання про необхідність проведення того чи іншого 

заходу (дії) щодо конкретної особи; 

– не обґрунтовується термін застосування заходу, негласної слідчої 

(розшукової) дії, інколи термін зазначається поза межами ведення оперативно-

розшукової справи, а при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій не 

враховуються дата оголошення підозри та терміни досудового розслідування; 

– не завжди зазначається, ким заведено оперативно-розшукову справу, 

ким внесено інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР, дані про 

статтю, частину статті КК України, якою передбачено кримінальну 

відповідальність за діяння, вчинене особою чи до якого вона готується; А у витягах 

із ЄРДР не завжди фабула відповідає статті, частині статті КК України. Часто 

вказуються статті та їх частини, які не належать до категорії тяжких та 

особливо тяжких; 

–  безпідставно зазначається про проведення певних заходів, слідчих дій, 

тоді як при вивченні як оперативно-розшукових справ, так і кримінальних 

проваджень встановлюється їх відсутність; 

– суб’єктами подання не завжди враховується, коли допускається 

проведення певних заходів (наприклад, накладення арешту на кореспонденцію 

(ст. 261 КПК України), огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України), 
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зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, систем (ст. ст. 

263, 264 КПК України) допускається, коли у листах та іншій кореспонденції, а 

також в інформації, якою обмінюються за допомогою засобів зв’язку, систем, 

містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають 

доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо), а 

також не зазначається у клопотаннях, які дані вони отримають в результаті 

проведення дій та заходів[287]. 

Окреслені помилки, як на нас, свідчать не лише про недосконалість та 

неповноцінність нормативно-правового забезпечення, на які ми звертали увагу 

вище, а й про необхідність посилення і вдосконалення механізму контролю за 

дотриманням правоохоронними органами прав і свобод людини і громадянина, 

положень Конституції України та інших законів поза межами суду. Іншими 

словами, одним зі шляхів оптимізації адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов має стати 

удосконалення нормативно-правового регулювання відносин контролю, які 

складаються на інших етапах і напрямах оперативно-розшукової діяльності, а 

не лише в частині звернення до суду за дозволом на проведення оперативно-

розшукових заходів. Такий крок пов’язаний з логічним припущенням: якщо 

такі порушення, зокрема зумовлені ігноруванням вимог закону, допускаються 

на стадії подання клопотання до суду, тоді вони можливі і в інших випадках. 

Відповідно, і контроль має здійснюватись не лише у разі, коли звертаються за 

дозволом, а й тоді, коли таке звернення є завчасним або необов’язковим.  

Отже, підсумовуючи розглянуте, зазначимо, що підготовча стадія 

судового контролю являє собою комплекс дій, спрямованих на підготовку 

клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і 

його подання до відповідного апеляційного суду. Проведений аналіз положень 

названих вище нормативно-правових актів допомагає встановити, що подання 

клопотання про дозвіл, як початкова стадія судового контролю, відбувається у 

декілька етапів, серед яких пропонуємо виділяти наступні: 

1) підготовка клопотання уповноваженими на це законом суб’єктами; 
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2) безпосереднє подання клопотання до відповідного суду. На цих двох 

етапах уповноважені суб’єкти мають виконати/дотриматись низки вимог, 

встановлених законом, які можемо поділити на дві групи: щодо порядку 

подання клопотання (терміни подання, суб’єкти подання, юрисдикційні 

вимоги); до клопотання як документа (форма і зміст). 

Окремий розподіл цих вимог між кожним з перших двох етапів 

підготовчої стадії вважаємо недоцільним, адже вони перебувають у певному 

взаємозв’язку. Наприклад, підготовка клопотання буде недоцільною, а повноцінне 

виконання вимог щодо змісту клопотання стане неможливим у разі, якщо не 

буде заведено оперативно-розшукову справу або розпочато досудове 

розслідування, тобто не буде виконано вимог щодо загального терміну подання 

клопотання (інакше кажучи, завчасне подання клопотання); 

3) прийняття клопотання судом, під час якого відбувається оформлення 

поданого клопотання та його направлення до конкретного слідчого судді. Так, 

узагальнюючи положення вітчизняних нормативно-правових актів, 

припускаємо, що окреслений процес відбувається наступним чином: 

– працівники апарату відповідного апеляційного суду реєструють подане 

клопотання в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі у день 

його надходження (ч. 2 ст. 35 КПК України);  

– під час реєстрації відбувається визначення судді, який має розглянути 

подане клопотання. Відповідно до ч. 3 ст. 35 КПК України таке визначення 

здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою. 

Водночас слід зважати, що згідно з п. 2.9 Інструкції про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні розгляд клопотання про дозвіл, віднесений до 

повноважень слідчого судді, може здійснюватись виключно головою чи за його 

визначенням іншим суддею апеляційного суду. Тому зауважимо, що 

автоматичний вибір і призначення судді здійснюється із суддів, яким надано 

головою суду дозвіл на розгляд таких клопотань. Це уточнення ґрунтується 

також і на правилах здійснення автоматизованого розподілу судових справ між 
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суддями, закріплених у Положенні про автоматизовану систему документообігу 

суду, затвердженому Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 

30 [169], згідно з якими одним із обов’язкових критеріїв розподілу називається 

наявність повноважень у судді щодо розгляду справ (п. 2.3.4); 

– безпосереднє отримання слідчим суддею клопотання, після чого 

розпочинається наступна стадія судового контролю. 

2. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Саме на цій стадії, на наш погляд, здійснюється 

контролююча діяльність суду, оскільки в її межах слідчий суддя повинен 

розглянути клопотання та перевірити викладені у ньому відомості на предмет 

доцільності, законності й обґрунтованості обмеження конституційного права 

особи на таємницю кореспонденції і телефонних розмов шляхом здійснення 

щодо неї оперативно-розшукових заходів, пов’язаних із втручанням у приватне 

спілкування. Процес реалізації судового контролю на цій стадії, як і в 

попередньо розглянутій, не конкретизується законодавством. Разом із тим КПК 

України закріплює низку вимог щодо здійснення розгляду клопотання про 

дозвіл, серед яких можемо виділити наступні:  

1) строки розгляду: протягом шести годин з моменту отримання 

клопотання (ч. 1 ст. 248 КПК України); 

2) учасники розгляду: слідчий суддя і особа, яка подала клопотання 

(такий суб’єктний склад відносин, що складаються на окресленій стадії 

судового контролю, випливає з ч. 1 ст. 248 КПК України, згідно з якою 

«розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала клопотання»); 

3) об’єкт перевірки, здійснюваної під час розгляду: 

– відповідність вчиненого злочину вимогам щодо його тяжкості 

(сформульовано на підставі п. 1 ч. 3 ст. 248 КПК України). Нагадаємо, що 

негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитись лише щодо: тяжких або 

особливо тяжких злочинів, з метою їх розслідування, запобігання їх вчиненню, 

а також їх виявлення та припинення; терористичних актів та інших посягань 

спеціальних служб іноземних держав та організацій, зокрема розвідувально-
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підривної діяльності проти України, у цілях їх запобігання і припинення (ч. 2 

ст. 246 КПК України, ч. 3 ст. 8, ч. 14 ст. 9 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність»). Крім того, оперативно-розшукові заходи, пов’язані з 

тимчасовим обмеженням прав людини, згідно з ч. 4 ст. 8, ч. 14 ст. 9 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» можуть проводитись з метою: 

отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки 

України, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання 

або безвісти зникли, захисту життя, здоров’я, житла і майна працівників суду й 

правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві.  

У цьому ракурсі зауважимо, що п. 1 ч. 3 ст. 248 КПК України регламентує 

названу умову надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій («вчинений злочин відповідної тяжкості») в інтересах кримінального 

провадження. Відповідно, його формулювання стосується лише тяжкості 

злочинів, щодо яких проводиться досудове розслідування. Однак слід зважати, 

що оперативно-розшукові заходи, для проведення яких необхідний дозвіл 

судді, можуть проводитись і з превентивною метою, названою вище. Тому 

об’єктом перевірки мають бути не лише відповідність злочину певному 

ступеню тяжкості, а й наявність достатніх даних, що підтверджують 

відповідність мети проведення оперативно-розшукових заходів, щодо яких 

подається клопотання, встановленим законом цілям; 

–  можливість отримання під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами 

можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або 

встановлення осіб, які його вчинили (як випливає з п. 2 ч. 3 ст. 248 КПК 

України). 

Викладене свідчить про те, що, вирішуючи питання про надання дозволу 

на проведення відповідних оперативно-розшукових заходів, суд перевіряє лише 

факт можливості отримання окреслених доказів та відповідність злочинів 

певному ступеню тяжкості (відповідність меті, якщо враховувати наші 
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зауваження) на підставі доводів суб’єкта, який подав клопотання. Такий 

висновок випливає з аналізу ч. 3 ст. 248 КПК України, якою закріплено, що 

«слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази …». 

Між тим, як зазначає голова Апеляційного суду Чернігівської області 

С. Р. Тагієв, при розгляді клопотання слідчий суддя повинен акцентувати увагу 

на таких обставинах: законність ініціювання негласних слідчих (розшукових) 

дій; процесуальна необхідність їх проведення; збалансованість обсягу їх 

проведення з урахуванням вчиненого і можливість використання інших доказів; 

впевненість у тому, що інформація буде отримана від конкретної особи [272]. 

Відтак, якщо слідчий суддя перевірятиме лише факти, зазначені у ч. 3 ст. 248 

КПК України, то таку перевірку неможливо буде вважати повноцінною.  

Зокрема, суб’єкт подання клопотання, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 248 КПК 

України, повинен також обґрунтувати неможливість отримання відомостей про 

злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб. У цьому разі нагадаємо, що 

згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

неможливість одержання інформації в інший спосіб є обов’язковою умовою 

проведення оперативно-розшукових заходів. Тому, як вбачається з п. 6 

постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р., суди не 

вправі надавати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, якими 

тимчасово обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, 

якщо немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в інший спосіб 

неможливо. Наведене наштовхує на думку про те, що КПК України містить 

прогалини, які виражаються у неповній регламентації процедури судового 

контролю в частині визначення підстав для надання дозволу на проведення 

негласних слідчих дій, що вказують на об’єкт перевірки, здійснюваної судом у 

цій сфері. 
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Окрім того, логічно припустити і те, що, отримавши клопотання, суддя 

має перевірити, чи відповідає воно вимогам закону щодо його змісту. У 

протилежному випадку було б дивним, якщо невідповідність клопотання 

вимогам процесуального закону не призводила б до відмови у наданні 

відповідного дозволу. Хоча, на наш погляд, за аналогією іншого 

процесуального закону (наприклад, ЦПК України), неналежно оформлений 

процесуальний документ (який не відповідає вимогам до його форми і змісту) 

повинен повертатись суб’єкту подання без його розгляду (ст. 175, ч. 1 ст. 185 

ЦПК України). Зважаючи на це, вважаємо, що КПК України слід доповнити 

положенням, згідно з яким вже на початковій стадії судового контролю 

повинна здійснюватись перевірка клопотання на предмет його відповідності 

вимогам кримінального процесуального закону щодо його оформлення, та 

положенням про наслідки невідповідності клопотання цим вимогам. 

Продовжуючи далі виклад питання про відомості, які становлять об’єкт 

перевірки судді в межах розгляду клопотання про дозвіл, зазначимо, що 

висновок про неповноту їх переліку, регламентованого КПК України, 

підтверджується і вивченням постанови Пленуму Верховного Суду України від 

28 березня 2008 р., у п. 8, 13 якої закріплено, що у контексті судового контролю 

суддя повинен вивчити матеріали оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

або кримінальної справи, а також перевірити: чи відображено у клопотанні всі 

необхідні дані для їх розгляду; чи підписане воно уповноваженою службовою 

особою і чи погоджене у визначених законом випадках з прокурором; строки, 

протягом яких планується обмежити права людини, які не повинні 

перевищувати строки ведення конкретної оперативно-розшукової справи 

[181] (а також контррозвідувальної справи та строки досудового розслідування 

[287]); наявність постанови про заведення оперативно-розшукової справи щодо 

конкретної особи, стосовно якої плануються заходи, які потребують дозволу 

суду; наявність оперативних даних про те, що особа вчинила чи планує вчинити 

тяжкий або особливо тяжкий злочин (злочини); наявність доручення на 

здійснення оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчого, 
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прокурора чи суду, інших передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» осіб, органів чи організацій; чи відповідає 

подання матеріалам оперативно-розшукової справи; чи не закінчилися строки 

ведення оперативно-розшукової справи, чи продовжені вони в передбаченому 

законом порядку; чи є дані про продовження особою злочинної діяльності або 

вона готує тяжкий чи особливо тяжкий злочин (для випадків, коли кримінальну 

справу не порушено); чи відповідають назви оперативних заходів чинному 

законодавству, законність заведення оперативно-розшукової справи; дані про 

фактичне використання каналів зв’язку або їх належність конкретній особі; 

тощо [181]. 

Аналогічним чином об’єкт перевірки, здійснюваної слідчим суддею у 

рамках судового контролю, визначено і в узагальненнях судової практики, 

підготовлених після прийняття чинної редакції КПК України суддями 

Апеляційного суду м. Києва А. В. Чернушенком та М. В. Приндюк [287]. З 

цього випливає, що положення розглянутої постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 28 березня 2008 р. залишаються актуальними, принаймні в 

частині визначення відомостей і даних, які має перевіряти слідчий суддя. 

Зважаючи на це, залишається незрозумілим, чому правила, яких мають 

дотримуватись суб’єкти публічної влади, розміщені лише у матеріалах судової 

практики, а не у нормативно-правових актах, тим більш, що, не зважаючи на 

зміни у законодавстві, судді продовжують їх дотримуватися. Такий стан 

нормативно-правового регулювання вважаємо неналежним, він потребує 

якісних змін, зокрема, шляхом доповнення ст. 248 КПК України положеннями 

про відомості, які мають перевірятись суддею під час здійснення судового 

контролю, адже результати такої перевірки слугують підставами для 

отримання/надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Рухаючись далі у напрямі вивчення процедури здійснення судового 

контролю на другій стадії, наголосимо на тому, що окресленою вище 

прогалиною недоліки нормативно-правової регламентації досліджуваних 

відносин не обмежуються. Зокрема, це стосується порядку участі суб’єкта 
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подання у розгляді клопотання. Наприклад, не визначено, чи може або чи 

зобов’язаний суб’єкт подання надавати пояснення, доводити необхідність та 

доцільність проведення оперативно-розшукових заходів в інший спосіб 

(відповідаючи на запитання, надаючи усні пояснення, доводи), окрім як шляхом 

подання клопотання у письмовій формі; не регламентовано, чи вправі суд 

ставити запитання або вимагати усних пояснень від суб’єкта подання, чи суддя 

зобов’язаний здійснювати перевірку лише шляхом вивчення поданого 

клопотання та матеріалів, доданих до нього.  

Відповіді на поставлені запитання можемо знайти у КПК України від 28 

грудня 1960 р. [119], ч. 4 ст. 187 якого закріплювала порядок розгляду 

клопотання: «голова суду чи його заступник розглядає подання, вивчає 

матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого, вислуховує думку 

прокурора, після чого залежно від підстав для прийняття такого рішення 

виносить постанову про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття 

інформації з каналів зв’язку або про відмову в цьому» [119]. З цитованої 

частини статті КПК України від 28 грудня 1960 р. бачимо, що участь суб’єкта 

подання у розгляді клопотання обумовлена необхідністю надання пояснень, 

доводів, відповідей на запитання судді, якщо останній прийме рішення, що це 

необхідно для вирішення питання про надання дозволу та комплексного 

вивчення отриманого клопотання та матеріалів, доданих до нього.  

З викладеного, у свою чергу, можемо зробити висновок, що КПК України 

від 28 грудня 1960 р., який втратив чинність 13 квітня 2012 р., та, відповідно, 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. (п. 8), яка 

розроблена з урахуванням його положень, є наразі єдиними офіційними 

джерелами, які регламентують участь суб’єкта подання у розгляді клопотання, 

а також порядок здійснення останнього. При цьому, не зважаючи на втрату 

чинності вказаних вище положень, наголосимо на тому, що вони залишаються 

актуальними, оскільки до цього часу застосовуються на практиці, що 

підтверджується матеріалами узагальнень судової практики, підготовленими на 

базі сучасного КПК України суддями Апеляційного суду м. Києва [287]. 
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Вказане свідчить і про те, що нині склалась ситуація, за якої порядок 

розгляду клопотання та участі у ньому суб’єктів подання є (утверджено на 

практиці), а його нормативно-правової регламентації (фіксації у нормативних 

актах) немає. Доказом окресленого стану виступає також те, що не зважаючи на 

відсутність чинних законів та/або підзаконних нормативно-правових актів, які 

закріплювали б названий порядок, він детально висвітлюється, зокрема, у 

навчально-практичних і довідково-методичних матеріалах, які активно 

використовуються суддями на практиці. Прикладом останніх насамперед 

можемо назвати Настільну книгу професійного судді [142], у якій 

розкривається «рекомендований порядок розгляду клопотання» [142, c. 93], що 

складається з наступних стадій: 

1) заслуховування особи, що подала клопотання [142, c. 93] (тобто, на 

відміну від положень КПК України від 28 грудня 1960 р., у даному джерелі 

надання усних пояснень і доводів суб’єктом подання визначається як 

невід’ємний етап судового контролю (а не на розсуд судді). З цього випливає й 

те, що розгляд клопотання не обмежується вивченням даного процесуального 

документа і матеріалів, доданих до нього); 

2) ознайомлення з клопотанням, перевірка останнього на відповідність 

вимогам ст. 248 КПК України [142, c. 93]; 

3) перевірка наявності витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 

щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання [142, 

c. 93]; 

4) з’ясування низки питань:  

– сутності кримінального провадження (щодо якого злочину/злочинів 

проводиться досудове розслідування); кримінально-правової кваліфікації 

злочину (чи відноситься злочин до категорії тяжкого або особливо тяжкого); 

обставин злочину; які матеріали досудового розслідування свідчать про 

тяжкість вчиненого злочину (протокол огляду місця події; висновки судово-

медичної експертизи; висновки ревізії, товарознавчої експертизи, економічної 

експертизи; вироки суду; показання підозрюваного, свідка, потерпілого; 
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протоколи оперативно-розшукових заходів чи інших негласних слідчих 

(розшукових) дій; інші матеріали досудового розслідування); 

– на якій стадії (етапі) знаходиться розслідування злочину (обсяг слідчих 

(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, що було проведено в 

рамках досудового розслідування); чи не сплинули строки досудового 

розслідування; чи було кому-небудь повідомлено про підозру (якщо так, кому 

конкретно і в якому обсязі); які обставини дають підстави підозрювати особу у 

вчиненні злочину (показання свідків або очевидців злочину; виявлення в особи 

або за місцем її проживання/в її володінні предметів, речей та документів, які 

свідчать про її причетність до вчиненого злочину; відомості, що містяться в 

речах чи документах; висновки експерта; матеріали оперативно-розшукової 

справи; інші матеріали досудового розслідування); 

– щодо якої особи (осіб), речі або місця необхідно провести негласну 

слідчу (розшукову) дію (які ідентифікаційні ознаки особи, речі, місця щодо 

яких планується провести негласну слідчу (розшукову) дію; залежно від виду 

негласної слідчої дії – які ідентифікаційні ознаки, що дають змогу унікально 

ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве 

обладнання тощо; чи не містять речі й документи охоронювану законом 

таємницю; чи не стосується проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

приватного спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, 

обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об’єктами, що додані до такого 

спілкування); 

– яку негласну слідчу (розшукову) дію планується провести (чому саме 

цю негласну слідчу (розшукову) дію необхідно провести; чи дійсно потрібен 

дозвіл слідчого судді на проведення даної слідчої (розшукової) дії); який строк, 

на думку особи, що подає клопотання, необхідно встановити для проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії (які обставини свідчать про необхідність 

встановлення саме такого строку проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії); 
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– чим обґрунтовується неможливість отримання відомостей про злочин та 

особу, яка його вчинила, в інший спосіб, без проведення даної негласної слідчої 

(розшукової) дії (які обставини вчинення злочину, риси характеристики 

підозрюваного (підозрюваних) свідчать про необхідність проведення саме 

негласної слідчої (розшукової) дії; які відомості, що були встановлені під час 

досудового розслідування чи в рамках оперативно-розшукової діяльності, 

свідчать про необхідність проведення саме негласної слідчої (розшукової) дії; 

чи можливе досягнення мети отримання відомостей про злочин та особу, що 

його вчинила, за допомогою інших процесуальних дій без шкоди для 

кримінального провадження та осіб, що до нього причетні); 

– які докази, що самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть 

мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, 

які його вчинили, планується отримати в результаті проведення даної негласної 

слідчої (розшукової) дії (предмети, речі або документи, що самостійно або в 

результаті дослідження спеціаліста чи експерта мають значення для 

доказування обставин вчинення злочину чи факту вчинення злочину 

конкретною особою або її непричетності до нього; факти, контакти конкретної 

особи, її дії, поведінка, обмін інформацією тощо, які у сукупності з іншими 

доказами допомагають з’ясувати обставини вчиненого злочину чи підтвердити 

або спростувати факт вчинення злочину конкретною особою); які обставини 

та/або відомості обґрунтовують можливість одержання вищезазначених доказів 

[142, c. 93-95]; 

5) визначення суддею, чи довів слідчий/прокурор наявність достатніх 

підстав вважати, що вчинений злочин є відповідної тяжкості; чи довів 

слідчий/прокурор наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно 

або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для 

з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин; строку 

дії ухвали про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії [142, c. 

95]. 
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Розглянуте свідчить про наявність у ненормативних джерелах 

розширеного переліку відомостей, що являють собою об’єкт перевірки слідчого 

судді, та розгорнутого опису порядку розгляду клопотань під час здійснення 

судового контролю. Це наводить на думку про те, що для встановлення 

процедури здійснення судового контролю на практиці використовуються 

матеріали, підготовлені на базі багаторічних напрацювань і досвіду суддів. 

Положення ж законів, як ми неодноразово впевнились, навіть за допомогою їх 

систематизації та узагальнення, не надають усіх відповідей та не дають змоги 

встановити усіх деталей та вимог до названої адміністративно-правової 

процедури.  

Окреслений стан, як на нас, має бути виправлено шляхом закріплення 

чіткого порядку здійснення судового контролю на нормативному рівні, адже 

суб’єкти публічної адміністрації (а у даному разі, нагадаємо, суд виступає як 

суб’єкт публічної адміністрації) повинні діяти виключно в межах і на підставі 

закону (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України). Натомість, недотримання 

процедури або вихід за межі процедури розгляду клопотань може призводити, 

по-перше, до неефективного забезпечення конституційних прав громадян, по-

друге, зниження ефективності оперативно-розшукової та кримінально-

процесуальної діяльності органів публічної влади і, по-третє, до нівелювання 

юридичних наслідків рішень органів публічної влади, прийнятих за 

результатом розгляду клопотань з порушенням вимог закону. До того ж, варто 

зважати на положення п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, згідно з яким здійснення 

процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого 

дозволу або з порушенням його суттєвих умов визнається істотним 

порушенням прав людини і основоположних свобод, що призводить до 

визнання доказів недопустимими, якщо вони отримані з таким порушенням. Це 

все обумовлює потребу у розробці проекту нормативно-правового акта про 

внесення змін до КПК України та Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» (або ж окремого нормативного документа, присвяченого судовому 

контролю), який доповнюватиме останні положеннями про порядок та вимоги 
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до розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (а також про вимоги та порядок здійснення судового 

контролю на інших його стадіях). 

Тим не менш, викладене характеризує, яким чином здійснюється судовий 

контроль на стадії розгляду клопотання, які вимоги до нього висунуто 

законодавцем, а також за якими напрямами доцільно проводити оптимізацію 

нормативно-правового забезпечення відносин судового контролю. Це дає змогу 

перейти до вивчення останньої стадії судового контролю за проведенням 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

3. Кінцева (або завершальна), яка полягає в ухваленні слідчим суддею 

рішення про надання дозволу або про відмову у наданні дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, що оформлюється ухвалою суду 

відповідно до вимог про її форму, зміст і строки дії, закріплені у ч. 2 ст. 110, ч. 

4 ст. 248, ст. 249, ч. 2 ст. 369, ст. ст. 370–372 КПК України (на практиці, 

зазвичай, вимоги до оформлення ухвали не викликають запитань, тому надання 

їм детальної характеристики вважаємо зайвим, натомість пропонуємо 

розглянути більш проблемні питання, про які поговоримо далі). На даній стадії, 

по суті, підсумовуються результати перевірки, здійсненої слідчим суддею на 

попередній стадії судового контролю, за наслідком чого суддею приймається 

рішення з приводу наявності або відсутності підстав для проведення 

конкретних оперативно-розшукових заходів, які, водночас, являють собою 

підстави для надання або відмови у наданні відповідного дозволу.  

Ведучи про них мову, ще раз нагадаємо, що законодавець зв’язав 

можливість постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії лише з умовою доведення суб’єктом подання наявності 

«достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) 

під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані 

докази …» (ч. 3 ст. 248 КПК України). Наведеною нормою вичерпується 

нормативно-правова регламентація означених вище підстав, з чого можемо 

зробити низку зауважень та висновків:  
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– по-перше, неповноту регламентації підстав для надання дозволу ми 

довели під час вивчення відомостей, що являють собою об’єкт перевірки, 

здійснюваної слідчим суддею під час розгляду клопотання. Враховуючи це, 

можемо стверджувати, що на практиці підстави для надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій становлять не лише зазначені у 

ч. 3 ст. 248 КПК України умови, а загалом відповідність клопотання, 

відомостей, розміщених у ньому, та матеріалів, доданих до нього, розглянутим 

вище (у даному підрозділі) вимогам у їх сукупності. Підтвердити це можемо і 

за допомогою методу доведення від протилежного, тобто шляхом вивчення 

підстав для відмови у наданні дозволу; 

– по-друге, законодавець не закріпив окремо підстави для відмови у 

наданні дозволу, що вказує на універсальність положень ч. 3 ст. 248 КПК 

України та одночасне охоплення ними умов як для надання дозволу, так і для 

відмови у ньому. Інакше кажучи, якщо суб’єкт подання не виконає умови, 

визначені у цій статті, тобто не доведе, що вчинений злочин відповідної 

тяжкості та що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть 

бути отримані відповідні докази, – це слугуватиме підставою для відмови у 

наданні дозволу. Проте, як і в попередньому випадку, підстави для відмови не 

вичерпуються вказаним. Іншими словами, на практиці судді відмовляють у 

наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій через низку 

інших причин, наприклад: 

– відсутність фактичних даних про те, що особа є підозрюваною у 

вчиненні злочину, контактує з підозрюваним чи володіє інформацією про 

злочин та особу, яка його вчинила (безпідставне внесення клопотання щодо 

родичів, свідків, близьких знайомих, інших осіб); 

– відсутність даних про те, з яких підстав не надано суду інформацію про 

особу та чи застосовувались заходи з метою встановлення відповідної 

інформації у разі необхідності проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

щодо невстановлених осіб чи необмеженої кількості невстановлених осіб; 
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– посилання на докази, які не підтверджують відповідних обставин або 

взагалі відсутні у матеріалах кримінального провадження; 

– відсутність даних про те, чи застосовував слідчий гласним шляхом 

будь-які дієві заходи (та які саме), що спрямовані на встановлення обставин, які 

мають значення для кримінального провадження, а також про те, які обставини 

перешкодили слідству досягти мети кримінального провадження за допомогою 

цих заходів; 

– відсутність вказівок на те, сукупність яких відомостей, наявних в органі 

досудового розслідування, призвела до висновку про необхідність проведення 

саме такої негласної слідчої (розшукової) дії. Іншими словами, обґрунтування 

вибору конкретних різновидів оперативно-розшукових заходів; 

– відсутність обґрунтування актуальності застосування оперативно-

розшукових заходів у випадках, коли клопотання подається зі спливом кількох 

років після вчинення злочину. Наприклад, коли подається клопотання про 

дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, але у 

ньому не наводяться дані про те, що особа, незважаючи та тривалий проміжок 

часу, передає на сьогоднішній день інформацію про злочин; 

– відсутність мотивування висновків про те, що у користуванні особи 

перебувають конкретні канали зв’язку та що за їх допомогою особа дійсно 

може передавати інформацію, яка має значення для кримінального 

провадження; 

– відсутність вказівки про вид негласної слідчої (розшукової) дії; 

– невідповідність клопотання вимогам ст. 248 КПК України з приводу 

обов’язкових реквізитів, які повинні у ньому міститися [287]; 

– ненадання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;  

– звернення до суду неналежного суб’єкта (до суду має звертатись особа, 

яка підписала клопотання); 

– порушення правил підсудності; [26] тощо. 

Наведений перелік обставин, які слугують на практиці приводом для 

відмови у наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
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не є вичерпним, але дає змогу впевнитись у неналежному рівні нормативно-

правової регламентації та невідповідності нормативно-правових актів правовим 

реаліям здійснення судового контролю. Зважаючи на це, на наш погляд, 

необхідність в унормуванні і чіткому визначенні підстав для відмови у наданні 

дозволу (у такому разі самостійна регламентація підстав для надання дозволу 

буде зайвою, оскільки для цього достатньо буде відсутності причин для 

відмови), є очевидною, оскільки наслідком такого кроку стануть: 1) приведення 

нормативних документів у відповідність до сучасних потреб публічного 

управління і правової дійсності у цій сфері (тобто, закон і практика його 

застосування мають бути гармонізовані, а не суперечити одне одному); 2) 

підвищення рівня забезпечення (у тому числі) права громадян на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, оскільки це знизить ризики надання 

неправомірних дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, які 

обмежують дане конституційного право; 3) підвищення ефективності 

оперативно-розшукової діяльності, оскільки це зменшить/попередить 

безпідставні (незаконні) відмови у наданні дозволу на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Наприклад, у матеріалах судової практики 

висвітлюються випадки, за яких судді відмовляють у наданні дозволу з 

наступних підстав:  

– не зазначено оперативні підрозділи, які здійснюватимуть оперативно-

розшукові заходи [287]. Проте така вимога суддів до клопотання (а, отже, і 

відмова на тій підставі, що клопотання не відповідає цій вимозі) суперечить 

абз. 2 п. 2.2 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, 

згідно з яким «у клопотанні слідчого, прокурора, ухвалі слідчого судді не 

зазначається уповноважений оперативний підрозділ, який має виконувати 

негласну слідчу (розшукову) дію» [191]; 

– не надано до суду матеріали кримінального провадження при 

направленні клопотання поштовою кореспонденцією, що перешкоджає суду 

прийняти рішення у визначений законом строк та не забезпечує реалізації 
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обов’язку слідчого довести перед судом достатність підстав для проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій [287]. З правомірністю відмови за цією 

підставою ми так само не можемо погодитись, оскільки вона суперечить абз. 1 

п. 2.2 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, відповідно до 

якого матеріали кримінального провадження «надаються лише на вимогу 

слідчого судді для підтвердження необхідності проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії» [191] (з огляду на поширене порушення положень названої 

Інструкції зазначимо, що матеріали судової практики, в яких наголошується на 

таких підставах, охоплюють 2012–2013 рр., тобто період, коли ця Інструкція 

вже була чинною та обов’язковою до застосування). 

Таким чином, підсумовуючи викладене, ще раз наголосимо на 

незадовільному стані нормативно-правового регулювання відносин, які 

складаються з приводу забезпечення дотримання права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов за допомогою адміністративно-правової 

процедури судового контролю. Здебільшого низький рівень урегульованості 

цих відносин пов’язаний з численними прогалинами та, певною мірою, 

невідповідністю нормативно-правових актів практиці судового контролю. 

Окреслену проблему можна, на наш погляд, вирішити кількома 

альтернативними шляхами.  

Перший з них ми поступово обґрунтовували під час вивчення порядку 

здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих (розшукових) 

дій. Він полягає у внесенні якісних змін і доповнень (розробці та прийнятті 

нормативно-правового акта про внесення змін і доповнень) до КПК України та 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», за допомогою яких 

буде закріплено та/або конкретизовано: порядок судового контролю (загалом та 

на кожній його стадії: початковій, розгляді та завершальній), вимоги щодо 

термінів подання клопотання (а також має бути вилучено термін «невідкладно» 

та замінено його конкретним строком подання клопотання), його форми і 

змісту (включаючи особливості таких вимог до клопотань, які подаються у 
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превентивних цілях керівниками оперативних підрозділів правоохоронних 

органів), вичерпний перелік відомостей, що являють собою об’єкт перевірки, 

здійснюваної слідчим суддею в межах судового контролю, вичерпний перелік 

підстав надання дозволу та (що найголовніше) відмови у наданні дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Звичайно, за таким 

напрямом у КПК України мають закріплюватись загальні положення, а у 

названому законі – лише специфіка, обумовлена особливостями превентивного 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Другий спосіб удосконалення нормативно-правового забезпечення 

судового контролю полягає у розробці й прийнятті нормативно-правового акта, 

присвяченого безпосередньо судовому контролю та порядку його здійснення. У 

такому разі додатковим кроком стане вилучення з КПК України та Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» положень про судовий 

контроль і, натомість, закріплення у них відсилочних до нового нормативно-

правового акта норм. Доцільність такого варіанта обумовлена наступними, на 

нашу думку, обставинами: 

– по-перше, виокремлення правових норм про судовий контроль від 

решти положень КПК України є виправданим з огляду на те, що у цих 

відносинах суд виступає не як суб’єкт відправлення правосуддя та учасник 

кримінально-процесуальних відносин, а як суб’єкт публічної адміністрації та 

учасник адміністративно-правових відносин, які відповідно мають 

регулюватись адміністративно-правовими нормами, а не кримінально-

процесуальними; 

– по-друге, такий крок сприятиме упорядкуванню та систематизації 

правових норм, уникненню дублювання положень нормативно-правових актів, 

а також більш організованій регламентації відносин судового контролю. До 

того ж, закріплення загальних і спеціальних правових норм у межах одного 

акта полегшить застосування нормативних документів на практиці, адже усі 

положення про судовий контроль міститимуться в одному акті, а не в багатьох 

документах; 
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– по-третє, регламентація відносин судового контролю за допомогою 

спеціального, присвяченого лише їх регулюванню, нормативно-правового акта 

вбачається нам більш логічним, аніж регулювання однотипних відносин 

різними нормативними актами залежно від суб’єкта подання клопотання. Тим 

більш, що порядок контролю один, незалежно від суб’єкта подання, а 

особливості складання й розгляду клопотань, про які згадується у Законі 

України «Про оперативно-розшукову діяльність», так і не закріплені у ньому.  

У будь-якому випадку, обрання кожного з названих варіантів, як на нас, 

значно сприятиме оптимізації адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та 

нормативно-правового регулювання відносин, які складаються з приводу 

здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих (розшукових) 

дій.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов є доволі неоднорідною, 

оскільки її становлять суб’єкти права, які різняться між собою за правовим 

статусом, обсягом правомочностей, якими вони наділені, процедурами 

забезпечення, у яких вони беруть участь, та рівнем такої участі тощо. 

Наприклад, особливістю носіїв права є те, що вони завжди, тією або іншою 

мірою, беруть участь у відносинах забезпечення: або виступають їх 

безпосередньою стороною, або, певним чином, в їх інтересах ці відносини 

виникають. Але у більшості випадків вони не виступають їх активними 

учасниками. У свою чергу, специфіка постачальників послуг зв’язку полягає в 

тому, що вони не лише виступають підконтрольними (зобов’язаними) 

суб’єктами, щодо яких здійснюються процедури забезпечення реалізації права 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (у контексті реалізації більш 

загальних процедур, спрямованих на забезпечення дотримання ними 
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законодавства, державних стандартів та інших нормативних документів, 

запобігання, виявлення й усунення їх порушень тощо), а й можуть бути 

самостійними виконавцями окремих процедур забезпечення таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов.  

Разом із тим процедури, виконувані зазначеними суб’єктами, зазвичай 

мають організаційний і технічний характер, а не правовий. Тобто, 

процес/діяльність/відносини з приводу застосування таких заходів не є 

предметом регулювання адміністративного права. Що ж стосується відносин, 

які складаються між носіями права і постачальниками послуг, то вони 

регулюються нормами інших галузей права, оскільки, як відомо, головною 

ознакою адміністративно-правових відносин є обов’язкова участь у них 

суб’єкта владних повноважень. Відповідно, і адміністративно-правові 

процедури забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов застосовуються лише у тих відносинах, у яких беруть 

участь суб’єкти публічно-владних повноважень. 

Але їх нормативно-правове забезпечення, на сьогоднішній день, навряд 

чи можливо назвати прийнятним з огляду на численні прогалини, 

декларативний характер положень окремих нормативних документів та ін., що 

позначається і на стані наукових розробок у цій сфері. Наприклад, розглядаючи 

процедури контролю за оперативно-розшуковою діяльністю, очевидною стає 

відсутність як на нормативному, так і на науковому рівнях чітких меж між, 

щонайменше, трьома самостійними різновидами процедур контролю за 

оперативно-розшуковою діяльністю: 1) загальними, на зразок контролю за 

дотриманням виконавської дисципліни, 2) тими, про які йдеться у ч. 2 ст. 9 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 3) тими, що 

передбачені іншими нормативними актами, однак мають ту ж мету, предмет і 

об’єкт, що й у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Відмінності між ними полягають у суб’єктному складі, меті, а, отже, і 

нормативно-правових підставах здійснення. Але відсутність чітких вимог щодо 

того, які саме процедури контролю реалізуються у контексті забезпечення 
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конституційних прав громадян, у якому порядку призводить до плутанини між 

названими різновидами. Як наслідок, не може бути повної впевненості у тому, 

якими саме нормативно-правовими актами регулюється питання забезпечення 

даного права шляхом контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. 

Відповідно, у правозастосовній практиці, при відправленні правосуддя, а також 

у науковій та навчальній діяльності обрання необхідних нормативно-правових 

актів з метою їх вивчення та застосування ускладнюється через відсутність 

чіткого усвідомлення, які саме документи являють собою нормативно-правову 

базу в окресленій сфері. 

Це свідчить про нагальну потребу в оптимізації нормативно-правового 

регулювання процедур забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, чому має посприяти активізація наукових 

розробок, насамперед адміністративно-правового спрямування, у цій сфері. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, виконаній на підставі аналізу чинних нормативно-правових 

актів України та зарубіжних країн, нормативно-правових документів ЄС, 

законопроектів, судової практики, історичних пам’яток права, вивчення та 

опрацювання низки наукових праць у різних галузях знань, здійснено 

теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання наукового 

завдання, що виявляється у встановленні адміністративно-правової природи 

відносин із забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов та науковому обґрунтуванні шляхів вдосконалення їх 

нормативно-правового забезпечення. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети.  

Встановлено, що право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов 

пройшло тривалий шлях становлення, під час якого воно поступово набувало 

обрисів правової можливості громадян, закріпленої на конституційному та 

міжнародному рівнях. При цьому кожен період його розвитку характеризувався 

певною специфікою як з точки зору розуміння та регулювання таємниці 

кореспонденції і телефонних розмов, так і з позиції причин її дотримання, 

визнання, унормування. Так, з’ясовано, що право на таємницю кореспонденції 

виникло близько ІІІ ст. до н.е. (Давній Рим) з метою реального збереження у 

таємниці змісту повідомлень, які надсилались листами через пошту або 

відповідних уповноважених осіб, зокрема, з таких причин: заохочення 

населення до користування поштовими послугами на комерційній основі 

(еквіти); збереження державних таємниць, які містились у поштових 

відправленнях; захист репутації й інтересів заможних громадян та панівних 

верств населення. До першої чверті ХІХ ст. воно поширилось у різних країнах 

світу (Перу, Франція, Російська імперія та ін.) як неписане (не закріплене на 

нормативному рівні) правило, спрямоване насамперед на встановлення 

обов’язків та врегулювання діяльності працівників пошти.  
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Доведено, що починаючи з ХVІІ ст. це правило почало розвиватись у 

двох напрямах: офіційному та фактичному, за якого кореспонденція була 

об’єктом перлюстрації, що зумовлювалось низкою причин: зміцнення довіри до 

державної (громадської) пошти; забезпечення потреб держави в отриманні 

важливих відомостей, які містились у приватних листах; визнання 

особливостей соціального статусу дворян та наділення їх відповідними правами 

і привілеями; недопущення зневіри у державі та попередження повстань, змов, 

переворотів та інших негативних для правителів тих часів явищ. 

З’ясовано, що у другій чверті ХІХ ст. було запроваджено нормативно-

правову регламентацію інституту таємниці кореспонденції, який на початку ХХ 

ст. набув деталізації та орієнтованості на права та інтереси особистості, на що 

певною мірою вплинуло поширення ліберальних ідей у європейських країнах та 

активне розростання інфраструктури населених пунктів з відповідним 

забезпеченням їх засобами поштового зв’язку і телеграфів. Однак підходи 

різних країн до правової регламентації досліджуваного права в окреслений 

період були неоднаковими. Наприклад, Російська імперія продовжувала 

традицію розуміння таємниці кореспонденції виключно як обов’язку, правове 

забезпечення якого здійснювалось з урахуванням наступних особливостей: 

таємниця кореспонденції регулювалась положеннями спеціальних нормативно-

правових актів; її закріплення на конституційному рівні було відсутнє; 

обов’язок зі збереження таємниці кореспонденції, який на початку 

розглянутого періоду покладався лише на працівників пошти і телеграфу, було 

поширено і на решту осіб; встановлено відповідальність за порушення таємниці 

кореспонденції; при формулюванні правових норм з цих питань законодавець 

почав надавати вагомого значення приватним інтересам, поняттям особистості і 

честі. У той же час Австрія та Японська імперія започаткували розуміння 

таємниці кореспонденції як права громадянина, що було закріплено у 

відповідних національних Конституціях.  

Встановлено, що у період з 1918 р. по 1991 р. право на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов було визнано основним правом людини і 
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громадянина та закріплено у національних конституціях (переважно) усіх 

держав світу, у тому числі, України. Однак у названий проміжок часу 

утвердження та розвиток цього права (зокрема, на території сучасної України) 

відбувалось неоднорідно, що дозволило сформулювати його негативні 

(постійна зміна обсягу названого права, нестабільність його правової 

регламентації, декларативний характер права на таємницю кореспонденції, 

політичний характер національної конституції) та позитивні (деталізація та 

уточнення поняття кореспонденції, розширення права на таємницю 

кореспонденції шляхом його доповнення правом на таємницю телефонних 

розмов, поява наднаціонального рівня регламентації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов) риси. Це обумовлювалось низкою 

факторів, а саме: неодноразова зміна влади (на початку періоду), часті 

порушення та зневажливе ставлення до прав людини й особистості з боку 

влади, особливості радянської ідеології, необхідність врегулювання більшої 

кількості інститутів суспільного життя, розвиток економіки, активізація 

міжнародної співпраці, прийняття Загальної декларації прав людини і 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

Визначено, що на сьогоднішній день у наукових джерелах 

застосовуються дві протилежні концепції розуміння зазначеного права, згідно з 

якими воно розглядається як: 1) складова, елемент більш широкого за своїм 

змістом права на таємницю особистого і сімейного життя (або на 

недоторканність приватного життя); 2) самостійне право особи, зміст та 

значення якого, навпаки, є ширшими та виходять за межі приватного життя 

(доцільність якої доведена, з огляду на національні та міжнародні нормативно-

правові акти, а також судову практику Європейського суду з прав людини). 

У межах цих концепцій сформульовано декілька підходів до тлумачення 

поняття цього права: 1) через категорії «таємниця» та «особиста таємниця»; 

2) шляхом звернення до змісту цього права (його окремих аспектів); 3) ведучи 

мову безпосередньо про право особи, виділяючи його суб’єктивне та 

об’єктивне значення; 4) комплексно, враховуючи усі можливі аспекти 
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досліджуваної категорії (як предмет правового регулювання, правовий 

інститут, елемент правового статусу особистості, особисте право, обов’язок 

держави, суб’єктивне право, аспект особистої недоторканності, 

фундаментальна ідея, універсальний принцип права та ін.), у різних варіаціях. 

На підставі вивчення юридичної літератури та узагальнення наукових 

поглядів виділено основні підходи до розкриття змісту права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, а саме: 1) як суб’єктивного права, шляхом 

виділення правових можливостей (правомочностей) наділеної правом особи; 

2) як об’єкта правової охорони, шляхом виділення структурних складових, які 

охоплюються поняттям даного конституційного права та на які поширюються 

дія відповідних правових норм (поділяючи їх за засобами комунікації або за 

характером відомостей, що передаються при спілкуванні). 

Доведено, що більшість відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, регулюються нормами 

адміністративного права. Такий висновок зумовлений тим, що безпосереднє 

забезпечення дотримання цього права здійснюється суб’єктами публічної 

адміністрації за допомогою адміністративних процедур: контроль і нагляд за 

дотриманням цього права суб’єктами господарювання, що надають послуги 

зв’язку і телекомунікацій, судовий контроль за його дотриманням у контексті 

проведення негласних слідчих дій, процедури забезпечення означеного права в 

оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів тощо. Норми ж 

інших галузей права переважно мають декларативний характер (інакше кажучи, 

вони встановлюють, що особа наділена цим правом та розкривають певні 

аспекти його змісту) або закріплюють відповідальність за його порушення 

(решта норм мають загальний характер та поширюються й на інші різновиди 

суспільних відносин, як-то правові положення про відшкодування моральної і 

матеріальної шкоди, або ж про захист порушеного права у суді). 

Сформульовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, що мають 

численні проблеми та недоліки, зокрема: прогалини, неповнота викладу вимог, 
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спрямованих на гарантування і забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов; закріплення застарілих норм, внаслідок 

чого в цих частинах розглянуті нормативні документи суперечать діючому 

законодавству та не відповідають правовій дійсності; дублювання положень та 

регулювання одних і тих самих відносин різними нормативно-правовими 

актами; невідповідність законам України, якими закріплено вимоги до 

регламентації правового статусу органів публічної влади; невідповідність 

вимогам нормопроектувальної (нормопроектної) техніки. 

Обґрунтовано якісно новий підхід до визначення системи суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, серед яких запропоновано виділяти: 1) 

носіїв права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, якими є усі без 

винятку фізичні та юридичні особи, які однак різняться за рівнем участі та 

обсягом належних їм правомочностей; 2) постачальників послуг зв’язку, до 

яких належать оператори поштового зв’язку, оператори і провайдери 

телекомунікацій; 3) суб’єктів публічно-владних повноважень, які поділяються 

на суб’єктів, основною сферою діяльності яких є поштовий зв’язок і 

телекомунікації, та суб’єктів, основна сфера діяльності яких не обмежується 

сферами зв’язку. 

Встановлено, що стан адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов знаходиться нині на 

неналежному рівні. Про це свідчать, у тому числі, різноманітні прогалини та 

інші недоліки нормативно-правової регламентації адміністративних процедур 

(а, відповідно, і порядку застосування інструментів адміністративно-правового 

забезпечення) у цій сфері. Наприклад, закріплений Законом України «Про 

поштовий зв’язок» порядок контролю за додержанням операторами поштового 

зв’язку, їх відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв’язок, 

стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового 

зв’язку не придатний до застосування на практиці, оскільки цим законом 

регулюється контрольно-наглядова діяльність ліквідованого суб’єкта публічної 
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адміністрації – Державної інспекції зв’язку. Порядок здійснення контролю за 

ринком послуг поштового зв’язку іншими суб’єктами публічної адміністрації 

не закріплено, не зважаючи на результати аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, законопроекти та ін. Як 

наслідок, державний контроль (нагляд) у сфері поштового зв’язку фактично 

відсутній. 

З’ясовано, що багато адміністративно-правових процедур забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов не мають 

достатнього нормативно-правового підґрунтя, а їх регламентація обмежується 

лише згадкою про них. Серед них процедури: контролю за дотриманням прав 

людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування 

кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та 

осіб, узятих під варту, завдання зі здійснення якого покладено на Міністерство 

юстиції України; громадського контролю за дотриманням прав засуджених під 

час виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, арештних домах, 

виправних центрах та слідчих ізоляторах, на здійснення якого уповноважені 

насамперед спостережні комісії і піклувальні ради; контролю за оперативно-

розшуковою діяльністю. Відсутність належної нормативно-правової бази для 

здійснення контролю у цих сферах відображається і на якості та спрямуванні 

наукових розробок у цій сфері, що має своїм виразом відсутність 

характеристики, або хоча б якогось опису, порядку виконання контрольних 

процедур, їх правових підстав, вимог щодо оформлення тощо. 

Визначено порядок здійснення судового контролю, як окремого 

різновиду адміністративних процедур забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, який запропоновано поділяти 

на декілька стадій: початкову (підготовчу), в межах якої пропонується 

виділяти три етапи: підготовки клопотання уповноваженим на те суб’єктом, 

безпосереднього подання клопотання до відповідного суду, прийняття 

клопотання судом; розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласних 
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слідчих (розшукових) дій; кінцевої (завершальної). 

Встановлено, що сучасному стану нормативно-правового забезпечення 

реалізації процедур судового контролю притаманна наявність наступних 

проблем: на нормативному рівні не визначено, чи може або чи зобов’язаний 

суб’єкт подання надавати пояснення, доводити необхідність та доцільність 

проведення оперативно-розшукових заходів в інший спосіб (відповідаючи на 

запитання, надаючи усні пояснення, доводи), окрім як шляхом подання 

клопотання у письмовій формі; не регламентовано, чи вправі суд ставити 

запитання або вимагати усних пояснень від суб’єкта подання, чи суддя 

зобов’язаний здійснювати перевірку лише шляхом вивчення поданого 

клопотання та матеріалів, доданих до нього; не закріплено вичерпний перелік 

підстав для відмови у наданні дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; більшість правил, яких мають дотримуватись суб’єкти 

публічної влади у цій сфері, розміщені лише у матеріалах судової практики та 

юридичній літературі, а не у нормативно-правових актах тощо. 

Сформульовано пропозиції та рекомендації стосовно вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, які полягають в обґрунтуванні 

вирішення окреслених вище проблем та недоліків шляхом внесення змін і 

доповнень до чинних нормативно-правових актів та прийняття нових, зокрема, 

підзаконного рівня з урахуванням зроблених та обґрунтованих у дисертації 

зауважень і пропозицій. Для їх впровадження необхідним кроком має стати 

активізація наукових розробок у сфері адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, що 

створить надійне наукове підґрунтя для реформування законодавства з 

окреслених питань. 
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