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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОКОНТРОЛЮ ОСОБИ 

Зміни, які відбулися у кримінальному процесуальному законодавстві в 2012 році 
призвели до того, що аудіо та відео контроль особи на сьогодні як способи фіксації 
підготовки або вчинення злочинної діяльності можливо використовувати лише в двох 
площинах: як різновид оперативно-розшукових заходів та різновид негласних слідчих 
(розшукових) дій. Аналізуючи при цьому ж положення КПК України, Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», міжвідомчого та відомчого законодавства можна дійти 
висновку, що вони відрізняють лише за організаційно-правовою природою, а за тактичними 
основами проведення є ідентичними один до одного. 

В той же час, при проведенні аудіо та відео контролю особи доволі розповсюдженим є 
порушення законних прав та свобод особи, як самого об’єкта контролю так і третіх осіб, 
тобто сучасність вказує на порушення гарантій законності в процесі проведення зазначених 
заходів. Водночас, враховуючи, що принцип гарантій законності в оперативно-розшуковій 
діяльності набуває особливого значення, а дана діяльність протікає переважно у негласних 
формах і не може контролюватися у такому ступені, як, наприклад, адміністративна чи 
слідча праця [1, с. 32], вважаємо доцільним розглянути питання сучасних проблем 
забезпечення законності під час проведення аудіо та відео контролю особи. 

Перш за все, слід з’ясувати зміст забезпечення законності. На думку, фахівців у сфері 
теорії держави та права, термін «законність» інтерпретує як комплексне поняття, що 
охоплює усі сторони існування права – від його ролі у створенні закону до реалізації його 
норм в юридичній практиці. Законність відображає правовий характер організації 
суспільно-політичного життя, органічність зв’язків права і влади, права і держави, права і 
суспільства. Вимоги законності в рівній мірі відносяться до вищих органів державної влади, 
до інших державних органів, які приймають в рамках своєї компетенції підзаконні акти 
(сфера правотворчості), до безпосередніх виконавців законів – посадових осіб, а також 
громадських організацій, комерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації). 
Законність характеризується єдністю двох ознак: зовнішньої (формальної) – обов’язком 
виконувати приписи законів та підзаконних актів державними органами, посадовими 
особами, громадянами та іншими об’єднаннями; внутрішньої (сутнісної) – наявністю 
науково обґрунтованих та відповідаючих праву законів, якістю законів [2, с. 483]. 

Водночас, І.П. Козаченко відмічає, що принцип законності – це вимога нормативного 
характеру, яка зобов'язує суб'єктів ОРД, а також усіх осіб, які залучаються до виконання 
завдань ОРД, неухильно і точно виконувати всі норми-приписи Конституції, чинного 
оперативно-розшукового, кримінального та кримінально-процесуального законодавства. 
Наприклад, при виявленні відомостей про осіб, які викликають оперативний інтерес, за 
допомогою оперативної техніки важливо не порушити чи обмежити сферу конфіденційності 
інформації про особу, таємницю сімейного і особистого життя, поваги до честі і гідності 
людини [3, с. 50–51]. 

У той же час, О.М. Бандурка зазначає, що принцип законності полягає у тому, що 
посадові особи органів внутрішніх справ, які займаються оперативно-розшуковою 
діяльністю, а також особи, які сприяють її здійсненню, або контролю і нагляду за нею, 
зобов'язані виконувати вимоги законодавства у точній відповідності до їх змісту. Будучи 
принципом і методом суспільних відносин, режимом соціального життя, законність є 
складовою частиною механізму регулювання суспільних відносин, представляє собою 
обов’язкову умову правопорядку, державної і громадської дисципліни, важливий елемент 
демократії та культури [4, с. 88]. 
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Враховуючи вказане, та аналізуючи матеріали практики оперативних підрозділів 
Національної поліції України можна дійти висновку, що під час проведення аудіо та відео 
контролю порушення законності відбуваються в наступних випадках: 

1) під час аудіо та відео контролю особи оперативні працівники допускають фіксації дій 
інших, сторонніх осіб, замість об’єкта контрою; 

2) коли проводиться безпосередньо аудіо та відео контроль особи оперативні 
працівники допускають фіксацію діяльності третіх осіб при цьому жодним способом не 
намагаються уникнути вказаного, що є прямим порушенням їх права на особисте життя.  
У зв’язку з цим слід відзначити, що у Федеративній республіці Німеччини існує законодавчо 
закріплена норма, відповідно до якої у випадку, коли працівниками поліції фіксуються  
не тільки об’єкт контролю на аудіо або відео фіксуючу техніку, а будь-які ідентифікуючі 
ознаки сторонніх осіб чи приватного транспорту, то працівник поліції повинен в 
максимально короткий термін прийняти заходи для зміни кута зйомки, а безпосереднє 
зображення таких ознак перед використанням повинні піддаватись ретуші, в інших 
випадках останньому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі 
терміном на два роки [5]. 

Отже, беручи до уваги окреслене становище із неналежним станом дотримання 
законності під час проведення аудіо та відео контролю особи, можна резюмувати, що 
сьогодні існує нагальна необхідність плідної та тісної співпраці науковців, правоохоронців та 
правозахисників з метою термінового розроблення ряду заходів, спрямованих на 
унеможливлення порушення прав та свобод особи під час здійснення аудіо та відео 
контролю особи. 
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