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 Оперативно-службова діяльність працівників оперативних підрозділів Національної поліції під час виконання завдань протидії злочинності тісно пов’язана із загрозою їхньому життю і здоров’ю. Втім, не тільки працівники правоохоронних ор-ганів наражаються на небезпеку, але й особи, з якими встановлено негласне чи конфіденційне співробітництво. В той же час захист держави розповсюджується не на всі категорії зазначе-них осіб, що, в свою чергу, ускладнює роботу з підбору та залучення негласних співробітників чи конфідентів для проведення оперативно-розшукових заходів під час оперативної розроб-ки, так і під час кримінального провадження у разі проведення негласних слідчих (розшуко-вих) дій відповідно.  Сприяння громадян у протидії злочинності залежить від соціального і правового захисту осіб, залучених до ОРД, зокрема, до негласно-го чи конфіденційного співробітництва. Гаран-тування державою на законодавчому рівні цих положень є важелем під час вирішення про-блем підвищення активності громадян у проти-дії злочинності, їх взаємодії з Національною поліцією тощо. Дана проблематика у вітчизняній науці висві-тлювалася у працях К.В. Антонова, О.М. Бандур-ки, В.Л. Грохольського, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Дол-женкова, Я.Ю. Кондратьєва, М.К. Кузьменко, В.І. Лебеденка, Д.И. Никифорчука, В.Л. Ортинсь-

кого, М.А. Погорецького, Д.І. Приполова, Я.І. Сло-бодяна, Ю.Е. Черкасова, І.Р. Шинкаренка та ін.  У 2014–2017 рр. захищено низку робіт із тео-ретико-правових та організаційно-тактичних проблем здійснення НС(Р)Д та використання слідчим конфіденційного співробітництва з ін-шими особами для вирішення завдань криміна-льного провадження (докторські дисертації О.А. Білічак, Д.Б. Сергеєвої, С.Р. Тагієва, кан-дидатські дисертації Л.І. Данченко, В.І. Макси-мова, Н.Я. Маньковського, А.С. Омельяненко, С.С. Тарадойної, Т.Г. Щурата) та ін. Теоретико-правові та організаційно-тактичні основи забез-печення безпеки учасників кримінального судо-чинства стали предметом монографічного ди-сертаційного дослідження Р. В. Тарасенка. Водночас в означених роботах не було при-ділено належної уваги морально-правовим за-садам та організаційно-тактичним принципам використання усього спектра можливостей за-безпечення безпеки осіб, залучених до виконан-ня завдань ОРД під час негласного і конфіден-ційного співробітництва, як під час оперативної розробки, так і під час кримінального прова-дження. Досвід відповідної діяльності оператив-них підрозділів, а також напрями її нормативно-правового вдосконалення ще на достатньому рівні в науковій літературі не систематизовані. Окрім того, не досліджено правові проблеми використання конфіденційного співробітництва з 
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при здійсненні окремих НС(Р)Д, а також засади побудови сучасної системи нормативно-право-вого забезпечення цієї діяльності. Якщо звернутись до поняття «безпека» і проаналізувати його, можна дійти висновку, що він включає у себе такий стан діяльності, під час якого припустимо виключення прояву небезпеки або надзвичайна небезпека цілком відсутня. Також безпеку можна розглядати як певний стан, тобто захищеність особи, суспільства, держави від різного роду загроз, які можуть по-ходити як з внутрішніх так і з зовнішніх джерел, та гарантування державою об’єкту і суб’єкту за-хисту стабільного розвитку, реалізацію прав та обов’язків [1]. Конституція України закріплює положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. В той же час забезпечення прав і свобод людини визначають зміст і спря-мованість державної політики. Наведені положення, що задекларовані в ос-новному Законі держави, поширюються без ви-ключення на усіх учасників кримінального про-вадження зокрема і на суб’єктів оперативно-роз-шукової діяльності. Реалізація гарантованого державою захисту починається, перш за все, з низки нормативно-правових актів, таких як Закони України «Про організаційно-правові основи боротьби з органі-зованою злочинністю», «Про оперативно-розшу-кову діяльність», «Про державну таємницю» та іншими. Законодавець зазначає, що співробітництво особи з оперативними підрозділами Національ-ної поліції під час виконання завдань ОРД ста-новить собою державну таємницю і поширюєть-ся на всіх осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань, незалежно від форм такого співробітництва, так від того на якій основі воно здійснюється постійній чи тим-часовій, за усною домовленістю чи на основі угоди, за винагороду чи безоплатно [2, с.120]. Отже, можна констатувати, що забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного спів-робітництва – це процес, під час якого правоо-хоронні органи здійснюють комплекс правових, організаційно-технічних та інших заходів, які спрямовані на забезпечення захисту від проти-правних посягань життя і здоров’я, житла і май-на цих осіб, з метою створення необхідних умов для належного здійснення кримінального судо-чинства [3]. 

Проведений нами аналіз національного кри-мінально-процесуального законодавства у порі-вняні із відповідними законодавчими актами ін-ших країн дав змогу виділити певні недоліки вітчизняної правової бази забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітницт-ва, до яких можна віднести наступні: – стаття 275 КПК України не визначає пере-ліку інших осіб, з якими слідчий здійснює конфі-денційне співробітництво; – відсутній вичерпний перелік злочинів, за фактами вчинення яких слідчий під час кримі-нального провадження має право використову-вати конфіденційне співробітництво з іншими особами (чинний КПК містить близько 200 скла-дів тяжких та особливо тяжких злочинів, в той час у Європі цей перелік є меншим в 10 разів і дорівнює 20 складам з вичерпним переліком служб, які мають право здійснювати заходи, що обмежують права і свободи громадян) [4, 5]; – на законодавчому рівні не має чітко визначе-ного переліку НС(Р)Д, під час провадження яких дозволяється використання інших осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво; – не врегульовано форми впровадження у кримінальний процес інформації, яка є резуль-татом конфіденційної співпраці з іншими особа-ми та відсутні засоби забезпечення безпеки конфідентів [6]. Вирішення означених проблем, у своїх пра-цях запропонували окремі дослідники, зокрема, шляхом внесення змін до чинного КПК. Наприклад, на думку І.Р. Шинкаренка і С.М. Мо-роза, удосконалення кримінально-процесуаль-ного законодавства з означеної проблематики потребує наступних змін: – уточнення змісту ст.275 КПК щодо викорис-тання інших осіб, з якими уповноважений опе-ративний підрозділ встановив конфіденційне співробітництво; – конкретизація осіб, яких можна використо-вувати під час реалізації ст.275 КПК України у формі ст.272; – заборона провокаційних дій з боку інших осіб під час реалізації ст.ст.272 та 275 КПК України; – надання результатам НС(Р)Д статусу рів-ного з результатами С(Р)Д, з однаковими підста-вами їх використання у досудовому розслідуванні; – забезпечення безпеки осіб, які проводять або беруть участь у НС(Р)Д, із забороною роз-голошення факту і методів і результатів прове-дення; 
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– надання права слідчому давати доручення оперативному підрозділу на проведення НС(Р)Д із використанням конфідентів [7]. В свою чергу, Н.Я. Маньковським запропоно-вано доповнити ст.272 КПК України інформацією наступного змісту: «5. До виконання спеціально-го завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації мо-жуть бути залучені: 1) гласні та негласні працівники оперативних підрозділів органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; 2) співробітники розвідувальних органів України; 3) члени організованої злочинної групи чи злочинної організації, які погодилися співробіт-ничати з працівником оперативного підрозділу; 4) інші особи, які погодилися на впроваджен-ня в організовану злочинну групу чи злочинну організацію для виконання спеціального за-вдання» [8]. Слід погодитись і з пропозиціями Т.Г. Щурата щодо заборони провокування (підбурювання) особи на вчинення злочину з метою її подаль-шого викриття під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності орга-нізованої групи чи злочинної організації або ін-ших агентурних операцій (негласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться із залученням осіб із збереженням у таємниці достовірних ві-домостей про них)» [9, с.16]. Певний доробок в уніфікацію термінології КПК України здійснила Д.Б. Сергєєва, запропо-нував викласти ст.254 КПК у наступній редакції: «1. Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також результати їх проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з ма-теріалами в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу» [10, с.97–107]. С.С. Тарадойна запропонував наділити пра-вом слідчого використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробіт-ництва уповноваженого оперативного підрозді-лу з іншими особами, та (або) залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій» [11, с.109–111]. Вирішення питань забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітницт-ва потребує окремого дослідження Законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та 

«Про державний захист працівників суду і пра-воохоронних органів». Отже, як в першому (ст.7), так і в другому (ст.5) Законі визначено види заходів забезпе-чення безпеки. При цьому аналіз зазначених статей переконливо свідчить, що, у цих законах присутні ідентичні заходи безпеки, якщо не бра-ти до уваги такий «спеціальний захід забезпе-чення безпеки» як «встановлення телефону за місцем проживання», відповідно до Закону України «Про державний захист працівників су-ду і правоохоронних органів», а також такого заходу як закритий судовий розгляд, який може застосовуватися до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.  Заходи безпеки, які присутні в обох джерелах: – забезпечення конфіденційності відомостей про особу; – поміщення до дошкільної виховної устано-ви або установи органів соціального захисту населення; – заміна документів та зміна зовнішності; – переселення в інше місце проживання; – особиста охорона, охорона житла і майна; – видача спеціальних засобів індивідуально-го захисту і сповіщення про небезпеку; – використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших перего-ворів, візуальне спостереження; – зміна місця роботи або навчання [12].  Ми вважаємо, що під час вирішення питання про необхідність застосування того чи іншого заходу безпеки необхідно враховувати те, що задовільний результат може забезпечуватися лише за умов комплексного застосування різних заходів безпеки, особливо у поєднанні із забез-печенням конфіденційності відомостей про особу. В рамках оперативно-розшукового забезпе-чення кримінального провадження саме праців-ники оперативних підрозділів повинні забезпе-чувати здійснення заходів безпеки. Адже, використання технічних засобів контролю зок-рема контролю за телефонними чи іншими пе-реговорами, візуального спостереження можуть бути запровадженні тільки під час проведення НС(Р)Д, які передбачені статями 260, 268–270 КПК України. Результати відповідних НС(Р)Д слугуватимуть доказами злочинної діяльності проти учасників кримінального судочинства зокрема працівників суду, правоохоронних органів або членів їх сі-мей, а також осіб, які залучені до виконання за-вдань ОРД під час негласного чи конфіденційно-го співробітництва у разі їх фіксації [13, с.65]. 
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Відзначимо, що Законом України «Про опе-ративно-розшукову діяльність» (пп.8, 13 ч.1 ст.8) передбачено, що оперативним підрозділам для виконання завдань ОРД надано право вико-нувати спеціальне завдання з розкриття злочин-ної діяльності організованої групи чи злочинної організації, а з цією метою мати гласних і негла-сних штатних та позаштатних працівників та ви-користовувати конфіденційне співробітництво. В той же час аналіз наукових досліджень за останні 6 років свідчить, що пропозиції і рекоме-ндації щодо удосконалення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» обмежують-ся внесенням окремих доповнень, наприклад, таких як право використовувати позаштатних негласних працівників у вирішенні завдань кри-мінального провадження зокрема під час здійс-нення окремих НС(Р)Д [14, с.344]. Втім, такі доповнення відображують лише перші кроки на шляху розбудови сучасного опе-ративно-розшукового законодавства. Ми цілком погоджуємося з думками науков-ців, які наголошують про необхідність визначен-ня в контексті досліджуваних питань наступних положень: – права та обов’язки особи після її взяття під захист; – критеріїв, відповідно до яких особа, віднос-но якої здійснюються заходи безпеки може пре-тендувати на державний захист шляхом забез-печення конкретних заходів безпеки; 
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Горбачов О. В. Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 99–105. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_15.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1193928 Розглядається правова природа поняття «безпека» як загального терміна в юриспруденції, так і в якості захисту держави щодо осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфі-денційного співробітництва. Здійснено аналіз думок вчених, законодавства країн Європи і національних законодав-чих актів, що дозволило визначити існуючі проблеми і напрямки вдосконалення правового регулювання організації використання негласного і конфіденційного співробітництва з іншими особами під час кримінального провадження. Ключові слова: оперативно-розшукове забезпечення, заходи безпеки, кримінальне судочинство, негласне співробітництво, конфіденційне співробітництво *** Горбачев А.В. Правовой анализ обеспечения безопасности лиц, привлеченных к выполнению задач оперативно-розыскной деятельности при негласного и конфиденциального сотруд-ничества Рассматривается правовая природа понятия «безопасность» как общего термина в юриспруденции, так и в качестве защиты государства в отношении лиц, привлеченных к выполнению задач оперативно-розыскной деятельности во время негласного и конфиденциального сотрудничества. Осуществлен анализ мнений ученых, законодательства стран Европы и национальных законодательных актов, что позволило определить существующие проблемы и на-правления совершенствования правового регулирования организации использования негласного и конфиденциаль-ного сотрудничества с другими лицами во время уголовного производства. Ключевые слова: оперативно-розыскное обеспечение, меры безопасности, уголовное судопроизводство, неглас-ное сотрудничество, конфиденциальное сотрудничество *** Gorbachev A.V. Legal Analysis of Ensuring the Security of Persons Involved in the Performance of the Operational-Investigative Activity Problems under Tacit and Confidential Cooperation It is considered the legal nature of the concept of «safety» as a general term in jurisprudence, as well as the protection of the state in relation to persons involved in the execution of the tasks of operational and investigative activities during secret and confidential cooperation. In addition, the social and legal safeguards for the protection of operational units and other participants in operational activities are analyzed. Also, in the article there are investigated the reasons for the need to use operational and technical means in operational-search activities to ensure the rights and freedoms of the individual, the legit-imate interests of citizens and the state. The problems of legal regulation of the use by investigators of confidential coopera-tion with other persons are determined. It is investigated the state of the legislative regulation of the use of investigators of confidential cooperation during criminal proceedings. The analysis of the opinions of scientists, the legislation of European countries and national legislation were performed, which made it possible to determine the existing problems and directions of improvement of the legal regulation of the organization of the use of secret and confidential cooperation with other persons 
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during the criminal proceedings. In the article there are discussed the provisions, which allow us to conclude that ensuring the safety of persons involved in the accomplishment of the tasks of operative and investigative activities during secret and confidential cooperation is one of the main tasks and at the same time is an integral part of the integrated concept of «opera-tive and prosecution of criminal proceedings». The improvement of the regulatory framework in this context will be facilitated by the implementation of the provisions of the Laws of Ukraine «On Operational Investigative Activity», «On State Protection of Court Employees and Law Enforcement Bodies» and «On Ensuring the Security of Persons Involved in Criminal Proceed-ings» to the Criminal Procedure Code of Ukraine in the form of a separate section entitled «Ensuring the security of persons involved in criminal proceedings, judges, court employees and law enforcement agencies». Key words: operative-search support, security measures, criminal proceedings, secret cooperation, confidential cooperation  




