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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Недоторканність приватного життя особи є 

неодмінною передумовою функціонування демократії в кожній країні. 

Утвердженню України як правової демократичної держави безперечно сприяє 

наявність законодавчо закріплених гарантій охорони не лише життя людини, честі, 

гідності та особистої безпеки, але й її сімейного та приватного життя. Однією з таких 

гарантій є кримінально-правова заборона порушення недоторканності приватного 

життя, передбачена ст. 182 КК України. Однак, згідно статистичних даних, за період з 

січня 2013 рр. по березень 2019 рр., за ст. 182 «Порушення недоторканності приватного 

життя» КК України було відкрито 634 кримінальні провадження, 62% з яких були 

закриті за різними пунктами ч. 1 ст. 284 КПК України. Із 238 розслідуваних 

кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом направлено 16 проваджень, 

або 7% від загальної кількості розслідуваних. 

Результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень та опитування 

практичних працівників (94% респондентів надали ствердну відповідь) свідчать про 

незадовільний стан розслідування порушень недоторканності приватного життя, що 

зумовлений, у тому числі, відсутністю наукових криміналістичних положень й 

розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо організації й здійснення 

розслідування цього виду кримінальних правопорушень. Потреба підвищення 

ефективності їх розслідування зумовлює необхідність розробки відповідної 

криміналістичної методики. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних фахівців з криміналістики, кримінального права, кримінального процесу, 

кримінології, юридичної психології та інших галузей, зокрема:  Ю. П. Аленіна, 

П. П. Андрушка, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. К. Весельського, А. Ф. Волобуєва, 

В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, Ю. М. Грошевого, І. М. Даньшина, М. В.  Даньшина, 

А. Я. Дубинського, В. А. Журавля,  Н. І. Клименко, І. І. Когутича, О. Н. Колесниченка, 

В. О. Коновалової, В. П. Корж, В. С. Кузьмічова, В. К. Лисиченка, Л.  М.  Лобойка, 

В. Г. Лукашевича, І. М. Лузгіна, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, В. Т. Нора, 

М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, М. О. Селіванова, Д. Б. Сергєєвої, 

З. М. Топорецької, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, С. С. Чернявського, А. М. Черняка, 

Ю. М. Чорноус, А. В. Шевчишена, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, М. П. Яблокова та ін. 

Отже, вибір теми дисертації обумовлений обґрунтованою практичною 

значущістю досліджуваної проблеми, відсутністю її наукової розробленості, а 

також потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну 

діяльність органів досудового розслідування. 

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

дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 р. № 

311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015‒2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 276/2015 та 

виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2011‒2015 рр. від 24 вересня 2010 р. № 14-10), планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (номер теми 16БФ042-01, 

державна реєстрація 0116U002637). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 25 

травня 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування теоретичних 

криміналістичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення 

розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

 визначити зміст структурних елементів криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя (предмет злочинного посягання, 

спосіб злочину, типова слідова картина та особа злочинця); 

 встановити особливості початку досудового розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, що впливають на організаційно-тактичні засади 

розслідування цього виду кримінальних правопорушень; 

 визначити та класифікувати типові слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя, запропонувати 

алгоритми дій слідчого у кожній з них; 

 виокремити типові слідчі версії початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя; 

 розробити рекомендації щодо організації й тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування порушень 

недоторканності приватного життя; 

 виокремити типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя та запропонувати алгоритми дій слідчого у 

кожній з них; 

 з’ясувати особливості використання спеціальних знань в ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя та запропонувати 

шляхи підвищення ефективності їх використання; 

 визначити напрями криміналістичної профілактики порушень 

недоторканності приватного життя. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

вчиненням порушень недоторканності приватного життя та під час їх розслідування. 

Предмет дослідження – розслідування порушень недоторканності приватного 

життя. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети 

застосовано сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дозволили 

всебічно дослідити об’єкт дослідження. Методи формальної логіки (аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, аналогія, абстрагування) дали змогу детальніше усвідомити зміст 

розглядуваних питань (у всіх розділах дисертації). У дослідженні використано 

спеціально-правові методи: порівняльно-правовий – під час аналізу норм 

національного та міжнародного законодавства, наукових категорій, визначень та 

підходів (у всіх розділах дисертації); історико-правовий – для розкриття змісту 

основних понять дисертації: «приватне життя», «недоторканність приватного 
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життя», «криміналістична характеристика», «порушення недоторканності 

приватного життя» (розділ 1); системно-структурний – для формування 

криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя 

(розділ 1), алгоритмів вирішення типових слідчих ситуацій, визначення тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій (розділи 2, 3); метод системного аналізу – для 

комплексного узагальнення елементів криміналістичної характеристики та 

визначення кореляційних зв’язків між ними (розділ 1); статистичний – при 

ілюстрації теоретичних висновків даними державної і відомчої статистики, 

узагальненні результатів вивчення емпіричних джерел (у всіх розділах дисертації); 

соціологічний – для підтвердження висновків даними анкетування працівників 

органів досудового розслідування (у всіх розділах дисертації). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні й аналітичні матеріали МВС 

України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України за січень 

2013 – березень 2019 р.р.; дані, отримані при вивченні 121 кримінального 

провадження, розпочатого за ст. 182 КК України 2014–2018 р.р.; результати 

анкетування 168 слідчих органів досудового розслідування Національної поліції 

України, 35 прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, 25 слідчих суддів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні дослідженням теоретичних і практичних проблем окремих 

елементів методики розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки та пропозиції, що 

мають важливе теоретичне та практичне значення, найбільш значущими з яких є: 

вперше:  

– визначено предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя, яким можуть бути всі можливі 

об’єкти матеріального світу, у яких міститься конфіденційна інформація про особу. 

Це, як правило, різні види документів (оригінали документів, і їх фото-, цифрові 

зображення, копії тощо) та інші предмети матеріального світу (мобільні телефони та 

інші портативні пристрої (планшети, ноутбуки), сервери, жорсткі диски комп’ютерів 

та їх мереж, накопичувачі інформації тощо); 

– запропоновано перелік типових способів незаконного збирання 

конфіденційної інформації про особу: незаконне ознайомлення з документами, що 

містять конфіденційну інформацію та/або заволодіння ними; спостереження за 

особою, в тому числі, й з використанням спеціальних технічних засобів; 

підслуховування усних розмов; прослуховування телефонних розмов за допомогою 

спеціальних технічних засобів; опитування осіб, які володіють відомостями про 

конфіденційну інформацію (потерпілого, людей з його близького оточення); 

отримання конфіденційної інформації шляхом надання грошової винагороди (або 

обіцянки надання такої); застосування фізичного та/або психічного насильства або 

застосування погроз їх вчинення та ін.; 

– визначені типові сліди втручання в приватне життя та надано їх 

класифікацію залежно від способу збирання конфіденційної інформації та 

особливостей особи злочинця; 

– запропоновано класифікацію типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя: за моментом 
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затримання особи, яка вчинила злочин; за наявною інформацією про особу 

злочинця; за моментом вчинення злочину;  

– виокремлено типові слідчі версії початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя: 1) порушення недоторканності приватного 

життя вчинене за тих обставин, про які повідомив потерпілий; 2) порушення 

недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з іншими кримінальними 

правопорушеннями (зловживання службовим становищем тощо); 3) спочатку 

умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого кримінального 

правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене порушення 

недоторканності приватного життя; 4) здійснене інсценування порушення 

недоторканності приватного життя потерпілим; 5) має місце обмова потерпілим 

конкретної особи, порушення недоторканності приватного життя вчинене не було; 

удосконалено: 

– визначення поняття «приватне життя», «конфіденційна інформація», 

«незаконне збирання конфіденційної інформації», «поширення конфіденційної 

інформації»; 

– змістовну характеристику особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики порушень недоторканності приватного життя; 

– тактико-організаційні засади проведення огляду місця події, огляду 

предметів (носіїв інформації, технічних засобів, приладів, пристроїв та обладнання), 

огляду документів та допитів на початковому етапі розслідування порушень 

недоторканності приватного життя;  

– перелік типових слідчих ситуацій подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя; 

– особливості використання спеціальних знань в ході подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя; 

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування щодо розмежування понять «способу злочину» та «способу 

вчинення злочину»; 

– наукові ідеї щодо структури особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики; 

– пропозиції щодо доцільності внесення змін до ч. 2 ст. 40 КПК України 

шляхом її доповнення відповідним пунктом, що зобов’язує слідчого виявляти 

причини та умови, які сприяли вчиненню правопорушень та надавати рекомендації 

щодо їх усунення; а також ч. 1 ст. 91 КПК України шляхом доповнення переліку 

обставин, що підлягають доказуванню пунктом наступного змісту: «причини та 

умови, які сприяли вчиненню правопорушення», що сприятиме профілактиці 

вчинення кримінальних правопорушень. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дисертаційній 

роботі висновки і практичні рекомендації, а також пропозиції щодо удосконалення 

чинного законодавства мають обґрунтовану теоретичну та практичну спрямованість 

і використовуються за різними напрямами діяльності, зокрема у: 

– нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного кримінального 

процесуального законодавства України (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України від 06 січня 2018 р.); 
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– практичній діяльності – для застосування відповідних рекомендацій у 

практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України, а також під 

час проведення занять в системі службової підготовки (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність слідчих підрозділів Головного 

слідчого управління Національної поліції України від 29 листопада 2018 р.); 

– навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Криміналістика», «Розслідування окремих видів злочинів», 

«Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному провадженні», 

«Проблеми досудового розслідування», «Кримінальний процес», «Актуальні 

питання захисту адвокатом інтересів учасників кримінального провадження», а 

також у науково-дослідній роботі аспірантів та викладачів (акти впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18 грудня 2018 

р., Академії адвокатури України від 8 лютого 2019 р., Національної академії 

внутрішніх справ від 14 лютого 2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені у 

дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені автором особисто. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, у дисертації 

не використовувалися. У статті, опублікованій у співавторстві з Д. Б. Сергєєвою, 

здобувачем самостійно визначено ознаки та властивості особи злочинця як елемента 

криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 

(м. Одеса, 29 травня 2015 р.); «Оперативно-розшукове запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням» (м. Київ, 24 червня 2015 р.); «Проблеми 

сучасної юридичної науки очима молодих учених» (м. Харків, 13 березня 2015 р.); 

«Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Київ, 1 липня 2015 р.); 

«Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські 

читання»» (м. Острог, 13 листопада 2015 р.);  «Адвокатура: минуле та сучасність» 

(Одеса, 14 листопада 2015 р.); «Актуальні питання кримінального процесу, 

криміналістики та судової експертизи» (Київ, 24 листопада 2017 р.); «Міжнародні 

стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське 

законодавство» (м. Київ, 17 грудня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладено у 14 публікаціях автора, зокрема, 5 – наукових статтях, із них 1 – у наукових 

фахових виданнях України, 4 – у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, та 9 – у збірниках тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг дисертації – 237 сторінок, із них основний текст викладено на 190 сторінках, 

список використаних джерел (231 найменування) становить 22 сторінки та додатки 

на 11 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан її 

наукової розробки; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дисертаційного дослідження; сформульовано наукову новизну, теоретичні та 

практичні результати, що були отримані дисертантом, а також зазначено про ступінь 

апробації результатів дослідження, наявність публікацій за темою дисертації та 

розкрито її структуру. 

Розділ 1 «Криміналістична характеристика порушень недоторканності 

приватного життя» складається з чотирьох підрозділів і присвячений дослідженню 

криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя, а 

саме таким її елементам, як предмет злочинного посягання, спосіб злочину, типова 

слідова картина та особа злочинця. 

У підрозділі 1.1 «Предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя» досліджені визначення й сутність 

поняття «приватне життя», здійснено системно-структурний аналіз понять 

«особисте життя» та «приватне життя», що окремими авторами застосовуються як 

тотожні. Зроблено висновок, що за своїм етимологічним значенням термін 

«особистий» є змістовною частиною поняття «приватний». Сформульовано 

авторське визначення поняття «приватне життя». 

Також досліджені визначення понять «інформація» та «конфіденційна інформація», 

сформульовано авторське визначення поняття «конфіденційна інформація». 

Визначено предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя; групофіковано об’єкти матеріального 

світу, у яких міститься конфіденційна інформація про особу.  

Встановлено кореляційні зв’язки предмета безпосереднього злочинного 

посягання з іншими елементами криміналістичної характеристики цього 

кримінального правопорушення, зокрема особою злочинця, типовими слідами 

злочину, обстановкою (час, місце) та способами його вчинення. 

У підрозділі 1.2 «Спосіб порушення недоторканності приватного життя» 

здійснено системно-структурний аналіз понять «спосіб злочину» та «спосіб 

вчинення злочину». Зроблено висновок, що поняття «спосіб злочину» є доцільнішим 

для позначення відповідного елемента криміналістичної характеристики. 

Досліджено спосіб злочину під час розробки криміналістичної характеристики 

розслідування порушень недоторканності приватного життя через такі його 

структурні елементи, як: спосіб підготовки вчинення, спосіб вчинення, спосіб 

приховування слідів кримінального правопорушення. 

Встановлено, що спосіб вчинення порушень недоторканності приватного життя 

полягає у  діях  злочинця, що являють собою збирання, зберігання, використання, 

поширення, зміну, знищення конфіденційної інформації про особу та досліджено 

кожен з них. Запропоновано класифікацію способів вчинення кримінального 

правопорушення шляхом незаконного збирання конфіденційної інформації про особу.  

З’ясовано, що спосіб порушення недоторканності приватного життя обирається 

злочинцем з огляду на його індивідуально-психологічні особливості, наявність 
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співучасників, характер попередніх стосунків із потерпілим, а також визначається 

місцем, часом та іншими особливостями обстановки його вчинення. 

У підрозділі 1.3 «Типова слідова картина порушень недоторканності 

приватного життя» доводиться, що знання типової слідової картини порушень 

недоторканності приватного життя дає можливість слідчому визначити спосіб 

вчинення злочину, спосіб його приховання, ймовірну особу злочинця, висунути 

версії щодо ймовірних знарядь вчинення правопорушення, оцінити достовірність 

показань свідків або злочинця, виявити приховані ним об’єкти, що можуть мати 

значення доказу у кримінальному провадженні. Типова слідова картина порушень 

недоторканності приватного життя характеризується наявністю матеріальних, у 

тому числі й електронних, та ідеальних слідів. 

На місці вчинення кримінального правопорушення, що досліджується, можуть 

бути виявлені матеріальні сліди – сліди рук, ніг, взуття, інструментів, знарядь і 

засобів, якими користувалися злочинці, загублені документи, предмети тощо. Якщо 

потерпілий в момент вчинення кримінального правопорушення намагався 

перешкодити злочинцеві, то на одязі потерпілого можуть бути виявлені волокна, 

бруд, інші мікрооб’єкти з одягу злочинця,  біологічні об’єкти (волосся, епітелій 

тощо). Також на місці події або поблизу можуть бути виявлені пляшки, недопалки, 

залишки їжі – джерела доказової інформації про кількість учасників вчинення 

правопорушення, місце засідки тощо. 

Запропоновано класифікацію ідеальних слідів (пам’яті) залежно від способу 

збирання конфіденційної інформації та від особливостей особи злочинця.   

Електронними слідами вчинення порушень недоторканності приватного життя 

є цифрові дані про особу потерпілого в пам’яті телефона, комп’ютера, інших 

цифрових пристроїв (номери телефонів, адреса проживання, фотозображення, дані, 

що свідчать про підготовку до вчинення злочину, стеження за потерпілим, 

конфіденційна інформація про нього тощо). 

У підрозділі 1.4 «Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя»  визначено, що особа злочинця як 

елемент криміналістичної характеристики злочину цього виду – це сукупність 

відомостей щодо фізіологічних, соціальних, морально-психологічних та інших ознак 

та властивостей, характерних для осіб, що вчинили кримінальне правопорушення 

цього виду.  

Структура особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя складається з таких ознак і властивостей, 

як: фізіологічні (стать; вік; фізіологічні особливості  та потреби); соціальні (освіта; фах; 

професія; наявність трудових відносин; сімейний стан; наявність осіб, що перебувають 

на утриманні; побутові відносини; участь у державних і громадських організаціях, 

знайомство з потерпілим, характер відносин; тощо); морально-психологічні 

(спрямованість; світогляд; інтереси; здатності; мотиви поведінки; моральні принципи, 

цінності та норми життєдіяльності; характер і рівень потреб; наявність або відсутність 

психічних аномалій; вікові особливості психіки); та ті, які характеризують суспільну 

небезпеку особи (вчинення злочину вперше, повторно, систематично; вчинення інших 

правопорушень; наявність інших обтяжуючих або пом’якшуючих відповідальність 

обставин; зв’язок із злочинними елементами). 
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У розділі 2 «Організаційно-тактичні засади початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя», який складається 

з трьох підрозділів, визначено особливості початку досудового розслідування 

порушень недоторканності приватного життя, виокремлено типові слідчі ситуації та 

версії початкового етапу розслідування порушень недоторканності приватного 

життя, запропоновано рекомендації щодо організації й тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування порушень 

недоторканності приватного життя. 

У підрозділі 2.1 «Особливості початку досудового розслідування порушень 

недоторканності приватного життя» з’ясовано, приводи та підстави початку 

досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Кримінальне провадження, передбачене ст. 182 КК України, не може бути 

розпочатим без заяви особи, конфіденційна інформація про яку незаконно 

збирається, зберігається, поширюється тощо. Оскільки чинним законодавством 

право чи обов’язок особи, яка отримала інформацію про вчинення правопорушення, 

повідомити потерпілого не регламентоване, то порушення недоторканності 

приватного життя буде тривати, що може призвести до непередбачуваних наслідків.  

З огляду на це обґрунтовано пропозицію щодо внесення змін до кримінального 

процесуального законодавства в частині надання права слідчому ініціювати 

кримінально-процесуальну діяльність на підставі безпосереднього виявлення ознак 

порушення недоторканності приватного життя, відомостей, отриманих із ЗМІ, 

з’явлення із зізнанням тощо. 

У підрозділі 2.2 «Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя» запропоновано 

систему типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, які  доцільно класифікувати за: часом вчинення 

кримінального правопорушення,  наявною інформацією про особу злочинця, 

моментом затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

На підставі аналізу слідчої практики виокремлено типові слідчі версії початкового 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя: 1) порушення 

недоторканності приватного життя вчинене за тих обставин, про які повідомив 

потерпілий; 2) порушення недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з 

іншими кримінальними правопорушеннями (зловживання службовим становищем, 

тощо); 3) спочатку умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого 

кримінального правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене 

порушення недоторканності приватного життя; 4) здійснене інсценування порушення 

недоторканності приватного життя потерпілим;  5) має місце обмова потерпілим 

конкретної особи, порушення недоторканності приватного життя вчинене не було. 

У підрозділі 2.3 «Організація й тактика проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій на початковому етапі розслідування порушень недоторканності 

приватного життя» розроблено тактико-організаційний комплекс невідкладних 

слідчих (розшукових) дій, необхідних для вирішення слідчих ситуацій початкового 

етапу розслідування порушення недоторканності приватного життя.  

Визначені особливості огляду матеріальних носіїв інформації, не залежно від 

джерела їх отримання, які полягають у вчиненні двох видів дій: 1) візуальний огляд 
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носія з метою встановлення конструктивних особливостей, маркувальних знаків, 

зовнішніх одиничних ознак і т.п.; 2) ознайомлення зі змістом зафіксованої на носії 

інформації, шляхом її відтворення, прочитання, відновлення за допомогою засобів і 

методів, що забезпечують її збереження.  

Запропоновано використання комплексу тактичних прийомів під час допиту 

свідка. Визначено обставини, які доцільно з’ясовувати під час допиту потерпілого в 

ході розслідування порушення недоторканності приватного життя. 

Розділ 3 «Особливості подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя» складається з трьох підрозділів та 

присвячений дослідженню типових слідчих ситуацій подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя та алгоритмів дій 

слідчого з їх вирішення, особливостей використання спеціальних знань в ході 

подальшого етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя та 

криміналістичної профілактики цих порушень. 

У підрозділі 3.1 «Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування 

порушень недоторканності приватного життя та алгоритми дій слідчого з їх 

вирішення» визначено межі подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя. 

Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя визначаються наявністю інформації про 

підозрюваного та позицією, що займає підозрюваний при пред'явленні йому підозри, 

а саме: визнає себе винуватим повністю; визнає себе винуватим частково; не визнає 

себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (заперечує підозру); 

запропоновано алгоритми дій слідчого з їх вирішення. 

Встановлено, що на подальшому етапі розслідування слідчими проводиться допит 

підозрюваного у 62% кримінальних проваджень, обшук або огляд житла чи іншого 

володіння особи у 23% проваджень, пред’явлення для впізнання у 15% проваджень. 

Запропоновано перелік обставин, які доцільно з’ясувати під час допиту 

підозрюваного на подальшому етапі розслідування  порушень недоторканності 

приватного життя, запропоновані тактичні прийоми допиту. 

У підрозділі 3.2 «Особливості використання спеціальних знань в ході подальшого 

етапу розслідування порушень недоторканності приватного життя» з’ясовано, що 

повнота та швидкість розслідування порушення недоторканності приватного життя 

напряму залежить від кваліфікованого застосування спеціальних знань.  

Зроблено висновок щодо змісту поняття «спеціальні знання» та його сутнісних 

ознак, а саме: вони не є загальновідомими та загальнодоступними знаннями; 

здобуваються шляхом отримання певної освіти, здійснення певної практичної 

діяльності, життєвого досвіду тощо; використовуються при необхідності отримання 

доказової інформації під час розслідування. 

Встановлено, що в ході розслідування порушень недоторканності приватного 

життя необхідним є залучення спеціалістів у сфері комп’ютерних технологій, 

електроніки (аудіо, фото та відео техніки), телекомунікацій, інформаційних 

технологій програмного забезпечення та інших. Надано перелік завдань, які можуть 

бути вирішені вищевказаними спеціалістами із зазначенням виду судової експертизи, 

в якій ці завдання вирішуються у процесуальній формі. 
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У підрозділі 3.3 «Криміналістична профілактика порушень недоторканності 

приватного життя»  визначено, що боротьба зі злочинністю полягає не тільки у 

швидкому, повному та ефективному розслідуванні та розкритті правопорушень, а й 

у їх профілактиці. 

Обґрунтовано необхідність прийняття нової загальнодержавної програми 

профілактики правопорушень, визначено заходи, які повинні бути передбачені.   

Визначено необхідність запровадження сучасних засобів захисту конфіденційної 

інформації про особу (на комп’ютерах, компактних носіях, аккаунтах в соціальних 

мережах, мережі Internet, електронній пошті, Google диску, та iCloud тощо). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі положень загальної теорії криміналістики, результатів 

узагальнення судової та слідчої практики, чинного кримінального і кримінального 

процесуального законодавства вирішено наукове завдання з формування 

теоретичних криміналістичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення розслідування порушень недоторканності приватного життя. 

Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне та 

практичне значення, зокрема:  

1. Структурними елементами криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя є наступні.  

1) Предмет безпосереднього злочинного посягання при вчиненні порушень 

недоторканності приватного життя, яким можуть бути всі можливі об’єкти 

матеріального світу, у яких міститься конфіденційна інформація про особу. До 

таких об’єктів відносимо різні види документів, у тому числі фото-, відеозаписи, 

цифрові файли. За джерелом походження їх доцільно класифікувати  на а) офіційні 

(видані, або такі, що формуються органами, установами, підприємствами) – 

свідоцтва про народження, про укладення або розірвання шлюбу, інші документи, 

що посвідчують цивільний стан особи; довідки про місце реєстрації, документи, що 

містять відомості про стан здоров’я, фінансові документи тощо; б) приватні (листи, 

щоденники, короткі записи та ін.).  

Предметом безпосереднього злочинного посягання є й інша категорія об'єктів 

(не документів), а саме: 1) предмети матеріального світу, які: зберігають 

різноманітну конфіденційну інформацію про особу (мобільні телефони та інші 

портативні пристрої (планшети, ноутбуки, карти пам’яті, flash-накопичувачі та ін.) 

та є приватними; 2) зберігають конфіденційну інформацію про особу певного виду 

та не належать до об’єктів приватного користування (сервери, жорсткі диски 

комп’ютерів та їх мереж, накопичувачі інформації тощо); 3) через сам факт свого 

існування у конкретної особи свідчать про певний аспект її приватного життя 

(предмети певного релігійного культу, дитячі речі в салоні автомобіля, література 

певної тематики та ін.). 

2) Спосіб порушення недоторканості приватного життя, що включає в себе 

підготовку до вчинення, безпосереднє вчинення кримінального правопорушення та 

дії з приховання його слідів.  
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Підготовка до вчинення порушення недоторканності приватного життя 

здійснюється шляхом: спостереження за фізичною особою з метою виявлення місця 

знаходження певної конфіденційної інформації; входження до близького кола особи 

з метою отримання доступу до особистих речей особи, в яких міститься  

конфіденційна інформація; ознайомлення з місцем ймовірного знаходження 

конфіденційної інформації (дослідження плану будинку, квартири або іншого 

приміщення, тощо); пошук пособників, виконавця (співвиконавця); відшукування та 

(або) придбання технічних засобів, необхідних для збирання та (або) вилучення 

конфіденційної інформації; пристосування технічних засобів для полегшення їх 

використання під час вчинення кримінального правопорушення; усунення 

можливих чи наявних перешкод вчинення кримінального правопорушення; 

розробки плану, згідно з яким злочинець шляхом використання неправдивої 

інформації отримає від особи  конфіденційну інформацію; підготовка місця 

(способу) зберігання отриманої конфіденційної інформації; підготовка алібі, тощо. 

Безпосередньо спосіб вчинення порушень недоторканності приватного життя 

полягає у  діях  злочинця, що являють собою:  

– збирання конфіденційної інформації про особу, яким є незаконне одержання 

неуповноваженим на це суб'єктом відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію про особу чи незаконне заволодіння певними матеріальними об’єктами, 

що містять таку інформацію;  

– зберігання конфіденційної інформації про особу, яке відбувається в місцях, 

оптимально обладнаних для збереження носія з цією інформацією: приміщеннях 

(приватний будинок, квартира, кімната в готелі, дача, садовий будинок, офіс, тощо); 

сейфових скриньках банків; тайниках (закопані в землі, сховані в дуплі дерева, 

тощо); тримання носія цієї інформації постійно при собі, використовуючи різні 

портативні носії або в інший спосіб; 

– використання конфіденційної інформації про особу, що полягає в 

користуванні злочинцем відомостями, які стосуються обставин життєдіяльності 

конкретної особи для задоволення своїх певних потреб, таких як одержання вигоди, 

помста, тощо; 

– поширення конфіденційної інформації про особу – це повідомлення змісту 

такої інформації про особу шляхом розголошення  без її згоди та/або передачу 

матеріального носія, в якому зафіксована ця інформація; 

– зміну конфіденційної інформації про особу, яка полягає у вчиненні будь-яких 

дій, внаслідок яких ця інформація перестає бути достовірною, шляхом викривлення 

та спотворення відомостей, що стосуються приватного життя цієї особи. Такі зміни 

можуть мати відношення до особистих даних, різних офіційних документів, як на 

паперових, так і електронних носіях; 

– знищення конфіденційної інформації про особу, тобто повна фізична 

ліквідація інформації або ліквідація таких її елементів, які впливають на зміну 

істотних ідентифікуючих інформацію ознак.  

Спосіб приховання порушень недоторканності приватного життя включає в 

себе такі дії злочинця: знищення носіїв (як паперових, так і електронних) 

конфіденційної інформації про особу; знищення слідів перебування злочинця у місці 

готування або вчинення злочину; знищення фотографій, відеозаписів, які можуть 
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вказати на контактування злочинця з потерпілим; підкуп свідків та інших осіб, які 

не володіють інформацією про злочин та особу злочинця, однак, можуть допомогти 

у визначенні такої  особи або прямо вказати на неї, тощо.  

3) Типова слідова картина порушень недоторканності приватного життя, що 

включає в себе відображення події та інших обставин кримінального 

правопорушення у свідомості людей, а також матеріальні зміни, що утворилися 

внаслідок діяльності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у формі 

матеріальних та електронних слідів. 

Типовими слідами даної категорії злочинів є такі: матеріально-фіксовані сліди: 

рук, взуття, макро- та мікросліди, одорологічні сліди тощо (у 32% проаналізованих 

кримінальних проваджень); уявні образи в пам’яті потерпілих, свідків (у 24% 

проаналізованих кримінальних проваджень); технічне обладнання різного 

призначення: обладнання для спостереження за потерпілим, обладнання для 

прослуховування телефонних розмов, фототехніка та ін. (у 17% проаналізованих 

кримінальних проваджень); предмети та речі, залишені злочинцем на місці події (у 9% 

проаналізованих кримінальних проваджень); електронні сліди (записи в телефоні, 

текстові повідомлення тощо) (у 7% проаналізованих кримінальних проваджень). 

4) Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень 

недоторканності приватного життя характеризується таким чином: правопорушення 

вчиняється особами чоловічої статі у віці від 18 до 55 років; специфічні знання та 

навички, отримані під час роботи в правоохоронних органах, військових формуваннях, 

у засобах масової інформації й інших установах та організаціях використовувалися у 

82 % від загальної кількості вивчених проваджень. Серед них 46 % осіб, що вчинили 

злочин досліджуваного виду, були правоохоронцями, 19 % – військовослужбовцями, 

23 % – журналістами та 12 % – представниками інших професій На момент вчинення 

злочину 76 % злочинців не перебували в трудових відносинах. 

У більшості випадків (92 %) мотивом вчинення правопорушення є прагнення 

особистого збагачення (шантаж чи вимагання винагороди), помсти – 1 провадження, 

отримання інформації з метою її подальшого використання у власних цілях (без 

оприлюднення) – 1 провадження, бажання зіпсувати ділову репутацію, зазіхання на 

повагу до гідності та честі – 1 провадження.  

2. Кримінальне провадження щодо порушення недоторканності приватного 

життя може бути розпочате  слідчим, прокурором виключно на підставі заяви 

потерпілого, тобто у формі приватного обвинувачення. Заява не може ґрунтуватися 

на здогадках та припущеннях заявника.  

Встановлені випадки подання заяви про вчинене порушення недоторканності 

приватного життя особою, яка збирала, зберігала, використовувала чи поширювала 

конфіденційну інформацію про особу з порушенням встановленого чинним 

законодавством України порядку, а також  подання заяв особами, які були 

пособниками при зборі конфіденційної інформації, але у зв’язку з різними обставинами 

бажають припинити злочинну діяльність (страх притягнення до кримінальної 

відповідальності, щире каяття тощо). Подання такої заяви є вольовим актом особи та 

свідчить про її небажання продовжувати злочинну діяльність та прагнення пом’якшити 

покарання за вчинене правопорушення. Така заява повинна прийматися службовою 

особою з подальшим повідомленням особи, чиї права було порушено. Після отримання 
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заяви від потерпілого дані вносяться до ЄРДР на загальних підставах та саме заява 

потерпілого вважається приводом для початку досудового розслідування. 

3. На початковому етапі розслідування порушень недоторканності приватного 

життя типові слідчі ситуації класифіковано за такими підставами: 1) за наявністю 

інформації про час вчинення злочину: потерпілий повідомляє про факт збирання та 

зберігання конфіденційної інформації щодо нього та про час і місце її поширення; 

потерпілий повідомляє про факт збирання та зберігання конфіденційної інформації 

щодо нього, але час і місце її поширення йому не відоме; 2) за наявністю інформації 

про особу злочинця: порушення вчинено відомою потерпілому особою; порушення 

вчинено невідомою потерпілому особою (виконавець), проте потерпілий знає про 

наявність замовника злочину (організатор) особа якого йому відома; порушення 

вчинено невідомою потерпілому особою; 3) за моментом затримання особи: злочинець 

затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення в момент збирання, 

знищення, поширення конфіденційної інформації тощо; злочинець затриманий 

безпосередньо після вчинення протиправних діянь; злочинець затриманий в момент 

повідомлення власнику конфіденційної інформації про наміри використати наявну в 

нього інформацію; злочинець не затриманий і його особа не встановлена. 

4. Типовими слідчими версіями початкового етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя є: 1) порушення недоторканності приватного 

життя вчинене за тих обставин, про які повідомив потерпілий; 2) порушення 

недоторканності приватного життя вчинене у сукупності з іншими кримінальними 

правопорушеннями (зловживання службовим становищем, тощо); 3) спочатку 

умисел злочинця був спрямований на вчинення іншого кримінального 

правопорушення (шахрайство, тощо), але потім було вчинене порушення 

недоторканності приватного життя; 4) здійснене інсценування порушення 

недоторканності приватного життя потерпілим;  5) має місце обмова потерпілим 

конкретної особи, порушення недоторканності приватного життя вчинене не було. 

5. Для вирішення слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, з метою 

перевірки версій, що висуваються у кожній з них, у кримінальних провадженнях про 

порушення недоторканності приватного життя проводиться комплекс початкових 

слідчих (розшукових) дій, організаційні й тактичні особливості яких, зумовлені, в першу 

чергу, специфікою предмета злочинного посягання й способом вчинення злочину. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя, об'єктами 

слідчого огляду є: 1) елементи інформаційної сфери (середовища), такі як носії 

інформації, засоби обробки інформації, засоби захисту інформації і т.д.; 2) знаряддя 

злочину, що складаються зі спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації, допоміжних приладів, пристроїв та обладнання; 3) ділянки приміщень та 

місцевості на яких розташовані інформаційні ресурси, а також використані для 

розміщення спеціальних технічних засобів. 

До слідчого огляду необхідно залучати спеціалістів в таких галузях, як: 

комп’ютерно-технічна; засобів зв’язку; спеціальних технічних засобів, призначених 

для негласного отримання інформації; засобів захисту інформації; організації і 

тактики інформаційно-розвідувальної роботи. 

При розслідуванні порушень недоторканності приватного життя допити свідків 

і потерпілого проводяться з використанням загальних тактичних рекомендацій для 
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безконфліктних слідчих ситуацій допиту. Особливе значення для ефективного 

проведення цієї слідчої дії має підготовка до  допиту, в тому числі вивчення 

особистості допитуваного. 

6. Типовими слідчими ситуаціями подальшого етапу розслідування порушень 

недоторканності приватного життя є наступні: Ситуація 1. Після проведення 

першочергових слідчих (розшукових) дій доказова інформація (сліди, що залишив 

злочинець, технічні записи, тощо), яка б вказувала на конкретну особу злочинця, 

відсутня. Свідки не встановлені. Особа злочинця не відома. Злочинець не виходив з 

потерпілим на зв’язок,  не висував своїх вимог та не повідомляв про подальші дії 

стосовно отриманої злочинним шляхом конфіденційної інформації. Оприлюднення 

конфіденційної інформації не було. Ситуація 2. Після проведення першочергових 

слідчих (розшукових) дій виявлено достатньо доказової інформації (сліди, що 

залишив злочинець, технічні записи, тощо), яка вказує на конкретну особу злочинця.  

Встановлені свідки, які бачили підозрюваного недалеко від місця вчинення злочину 

незадовго після його вчинення. Особа підозрюваного відома, але не затримана та 

повідомлення про підозру йому не вручено. Оприлюднення конфіденційної 

інформації не було. Ситуація 3. Після проведення першочергових слідчих 

(розшукових) дій  не виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б 

вказувала на зазначену в заяві потерпілого конкретну особу. Зазначена в заяві 

потерпілого особа не визнає себе винуватим у вчиненні кримінального 

правопорушення. Ситуація 4. Після проведення першочергових слідчих 

(розшукових) дій  не виявлено достатньої сукупності доказової інформації, яка б 

вказувала на зазначену в заяві потерпілого та показаннях свідків конкретну особу. 

Підозрюваний не визнає себе винуватим у вчиненні злочину (заперечує підозру). 

Запропоновано алгоритм дій слідчого в кожній з них. 

7. Особливістю використання спеціальних знань в ході подальшого етапу 

розслідування порушень недоторканності приватного життя є залучення спеціалістів 

у сфері комп’ютерних технологій, електроніки (аудіо, фото та відео техніки), 

телекомунікацій, інформаційних технологій програмного забезпечення та ін. 

На подальшому етапі розслідування порушень недоторканності приватного 

життя призначаються такі судові експертизи: 1) дактилоскопічна експертиза 

забезпечує можливості ідентифікації особи за папілярними лініями долонних 

поверхонь рук на документах та інших об’єктах, яких торкався злочинець; 

2) техніко-криміналістична експертиза документів – забезпечує можливості: 

встановити спосіб та час виготовлення документа та/або його окремих частин, що 

містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; встановити факт та 

спосіб внесення змін до документа (монтаж), що містить конфіденційну 

інформацію про особу потерпілого; виявити первинний зміст документа до якого 

вносились зміни, що містить конфіденційну інформацію про особу потерпілого; 

встановити належність частин одному документу, що містить конфіденційну 

інформацію про особу потерпілого; ідентифікувати технічні засоби, що 

використовувались для виготовлення документів та/або внесення до них змін; 

ідентифікувати вироби та матеріали, що використовувались для виготовлення 

документів та/або внесення до них змін; 3) комп’ютерно-технічна експертиза – 

забезпечує можливості: встановити факти й обставини, пов’язані із 
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закономірностями створення, обробки та збереження файлів, що містять 

конфіденційну інформацію про особу потерпілого, на комп’ютерах, компактних 

носіях інформації, у мережі Internet, шляхом використання електронної пошти, 

Google диску, та iCloud; ідентифікувати IP-адресу комп’ютера (Internet Protocol 

address) тобто  унікальний числовий номер мережевого рівня, який 

використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які 

побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (мережі Internet) для визначення 

комп’ютера в локальній мережі (одне приміщення, організація або підприємство); 

4) фототехнічна експертиза (призначається для встановлення часу та обставин 

виготовлення зображень, зокрема, встановлення факту та способу монтажу 

зображених відомостей, що містять конфіденційну інформацію про особу 

потерпілого. При наданні на фототехнічну експертизу цифрових знімків 

проводиться комплексне дослідження із застосуванням спеціальних знань у галузі 

комп’ютерно-технічної̈ експертизи); 5) судово-психологічна експертиза з 

використанням поліграфа (призначається з метою перевірки достовірності 

інформації, що надається особою). 

8. Виходячи з особливостей предмету злочинного посягання при вчиненні 

порушень недоторканності приватного життя, вважаємо необхідним доповнити 

загальновизнані криміналістичні попереджувальні заходи пунктом про застосування 

сучасних засобів захисту конфіденційної інформації про особу на комп’ютерах, 

компактних носіях, аккаунтах в соціальних мережах, мережі Internet, електронній 

пошті, Google диску, та iCloud. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ткач О.В. Розслідування порушень недоторканності приватного життя. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

На підставі аналізу наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених,  

слідчо-судової практики автором досліджено криміналістичну характеристику 

порушень недоторканності приватного життя, яка була розкрита за допомогою 

таких її структурних елементів, як предмет безпосереднього злочинного посягання, 

спосіб злочину, типова слідова картина та особа злочинця. На думку автора 

дослідження, знання цих ключових елементів криміналістичної характеристики 

порушень недоторканності приватного життя та їх практичне використання 

сприятиме ефективному, швидкому, повному та об’єктивному  розслідуванню та 

розкриттю злочинів та їх профілактики. 

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві дослідженням, в якому 

проаналізовано початковий та подальший етапи розслідування порушень 

недоторканності приватного життя, розроблено їх теоретичні засади та практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності практичної діяльності органів 

досудового розслідування. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено 

практичну значущість досліджуваної проблеми, недостатній рівень її наукової 

розробленості, а також необхідність впровадження відповідних наукових 

результатів у практичну діяльність правоохоронних органів. 

Ключові слова: приватне життя, недоторканність приватного життя, 

криміналістична характеристика, початок досудового розслідування, версії, типові 

слідчі ситуації, подальший етап розслідування, спеціальні знання, криміналістична 

профілактика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ткач О.В. Расследование нарушений неприкосновенности частной жизни. 
–  Квалификационная научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. –  Киев, 2019. 

На основании анализа научной литературы отечественных и зарубежных 

ученых и следственно-судебной практики автором исследовано 

криминалистическую характеристику нарушений неприкосновенности частной 

жизни, которая была раскрыта с помощью таких ее структурных элементов, как 

предмет непосредственного преступного посягательства, способ преступления, 

типичная следовая картина и личность преступника. По мнению автора 
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исследования, этих ключевых элементов криминалистической характеристики 

нарушений неприкосновенности частной жизни и их практическое использование 

будет способствовать эффективному, быстрому, полному расследованию и 

раскрытию преступлений и их профилактики. 

Диссертация является первым в отечественном правовой науке исследованием, 

в котором проанализированы начальный и последующий этапы расследования 

нарушений неприкосновенности частной жизни, разработаны их теоретические 

основы и практические рекомендации по повышению эффективности практической 

деятельности органов предварительного расследования. 

Практическая ценность работы состоит в том, что в диссертации обозначены 

практическая значимость исследуемой проблемы, недостаточный уровень ее 

научной разработки, а также необходимость внедрения соответствующих научных 

результатов в практическую деятельность правоохранительных органов. 

Ключевые слова: частная жизнь, неприкосновенность частной жизни, 

криминалистическая характеристика, начало досудебного расследования, версии, 

типичные следственные ситуации, последующий этап расследования, специальные 

знания, криминалистическая профилактика. 

 

SUMMARY 
 

Tkach O.V. Investigation of violations of the right to privacy. – Qualifying 

research paper in the form of manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 12.00.09 – criminal 

procedure and Criminalistics; forensic examination; operative-investigative activities. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The research paper deals with a set of methods to investigate the violations of the 

right to privacy. 

On the basis of the analysis of the scientific literature of national and foreign scholars as 

well as investigative and judicial practices, the author defines forensic description of 

violations of the right to privacy, which is disclosed with the help of such structural elements 

as the subject of a direct criminal offense, the method of crime, the evidence pattern and the 

offender. According to the author of the thesis, these key elements of the forensic 

characteristic of violations of privacy and their practical use will contribute to the effective, 

rapid, complete and objective investigation and detection of crime and its further prevention. 

The author's definition of private life is presented, which, together with the analysis 

of national and foreign legislation, made it possible to draw a conclusion on the subject of 

a direct criminal offense in the course of violations of the right to privacy, which serves as 

the basis for the introduction of possible method of committing a crime, which in turn 

helps to reveal evidence. 

The peculiarities of the evidence pattern of violations of the right to privacy, which 

consist in the presence of not only material and ideal traces of a crime, but also in 

electronic ones, are investigated in the thesis. The author proposes the classification of 

traces of violation of privacy in accordance with such criteria as: the method of collecting 

confidential information and the identity of the offender. 
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The author discloses the organizational and tactical principles of the initial stage of 

investigation of violation of privacy through the features of the initiation of pre-trial 

investigation, typical investigative situations and versions, organization and tactics of 

conducting separate operative-investigative activities at the initial stage of investigation of 

such crimes. It is proved that the pretext for a pre-trial investigation of violations of 

privacy may be a victim's appeal based on a statement published in the media, containing 

information about the crime. 

The thesis substantiates the necessity of implementing pre-trial investigation into 

violations of privacy, in urgent cases, before entering data into the IDRD through 

verification of applications and messages. 

Based on the analysis of investigative and judicial practice, taking into account the 

opinions of scientists regarding the classification of investigative situations in general, the 

author proposes a classification of typical investigative situations of the initial stage of 

investigating the privacy violations. Accordingly, the general types of investigative 

versions of the initial stage of investigating privacy violations are outlined, and typical 

investigative versions are proposed in relation to the offender. 

It has been determined that for the effective investigation of violations of privacy in 

the initial stage it is necessary to conduct such investigations (investigations) as review 

and questioning. On the basis of the analysis of the investigative and judicial practice, the 

types of review and the main tasks that are put to the investigator during the interrogation 

of victims and witnesses on the category of crimes we are investigating are identified. 

The features of the further stage of investigation of violations of privacy by the 

author are disclosed through the study of typical investigative situations and algorithms of 

the investigator's actions to resolve them, the peculiarities of using special knowledge and 

forensic prevention. Having analyzed the generalization of the materials of the investigative 

and judicial practice, the author offers a classification of typical investigative situations for the 

further stage of investigation of privacy violations and algorithms of the investigator's actions 

to resolve them. 

The following are the investigative actions of the further stage of investigation of The 

peculiarities of the use of special knowledge in the course of the further investigation of 

privacy violation have been identified and highlighted. 

The author proves the relevance of supplementing Art. 40 of the CPC of Ukraine with 

stating the duty of the investigator to identify the causes and conditions that contributed to 

the commission of offenses, and to provide recommendations for their elimination and the 

need for amendments to Art. 91 CPC of Ukraine by adding to the circumstances of 

identifying the causes and conditions that contributed to the commission of offense, which 

is a subject to proof. 

It is concluded that the main tasks of forensic prevention of privacy violations in 

conjunction with the general theory of criminology are also the development of scientific 

provisions that reflect its potential in preventing this type of crime, and forensic means and 

methods of prevention aimed at timely termination, or prevention, making it impossible to 

commit a crime. 

Key words: private life, privacy, criminal characteristic, beginning of pre-trial 

investigation, versions, typical investigative situations, further stage of investigation, 

special knowledge, forensic prevention. 


