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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Використання електронної інформації досі залишається майже неврегульованим у націона-
льному кримінальному процесуальному законодавстві. Це стосується забезпечення використання цього різновиду 
інформації та її носіїв у доказуванні у кримінальному процесі та недопущення протиправних і необґрунтованих пору-
шень чи обмежень прав людини (на приватне життя, таємницю листування, власність, підприємницьку діяльність 
тощо) та її законних інтересів у випадках, коли такі носії інформації мають бути вилучені для виконання завдань кри-
мінального провадження. Тому провідне значення має побудова такого механізму обмеження прав особи під час 
одержання цифрових носіїв доказової інформації, який би дозволив віднайти необхідний баланс між можливістю 
здійснення ефективного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності з 
одного боку, й інтересами осіб, яким може бути завдана істотна шкода під час застосування заходів забезпечення 
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кримінального провадження щодо належного їм майна, з іншого боку. Метою статті є розкриття правової природи 
цифрових джерел доказової інформації та їх місця у системі доказів з погляду de jure і de lege ferenda, а також, 
з’ясування допустимого співвідношення між обмеженням прав особи під час вилучення цифрових доказів та необ-
хідністю формування доказової інформації під час досудового розслідування (на прикладі проекту закону № 9484). 
Методи дослідження обрані з урахуванням специфіки цілей, задач, об’єкта і предмета дослідження. Серед них діа-
лектичний метод, який надав змогу розкрити окремі аспекти обмеження прав особи під час вилучення цифрових 
джерел доказової інформації у кримінальному провадженні; формально-юридичний (юридико-технічний) метод, що 
був використаний для вивчення норм права, дослідження особливостей юридичної техніки; герменевтичний, за яким 
з'ясовано правовий зміст норм КПК та законодавчих пропозицій та виявлені дефекти нормативного регулювання. 
Результати. Зроблений аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на врегулювання окремих аспектів обмежен-
ня прав свободи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації (на прикладі законопроекту № 9484), до-
зволив визначити їх недоліки: спроби "вписати" електронні докази у вже існуючу декілька десятиліть систему проце-
суальних джерел доказів без врахування їх специфічної правової природи; залишення поза увагою випадків, під час 
яких вилучення цифрових пристроїв об’єктивно необхідно (як, наприклад, проведення експертизи у лабораторних 
умовах), інакше існує ризик втрати доказової інформації, тощо, а також переваги: намагання визначити місце елект-
ронних доказів у системі процесуальних джерел; прагнення віднайти рівновагу між необхідним для виконання за-
вдань кримінального провадження вилученням цифрових носіїв інформації та необґрунтованим обмеженням права 
власності особи тощо. Висновки. Запропоновано розширити перелік процесуальних джерел доказів шляхом допов-
нення цифровими джерелами доказової інформації. 

Ключові слова: цифрове джерело інформації; обмеження прав особи; доступ та вилучення 
*** 

Problem statement. The all-embracing technology of social middleware called to penetrate IT to the realms of life. The loss 
of the electronic information is even lower than that of the national criminal procedural legislation. It is intended to put in 
order the days, from one side, the question of ensuring that this type of information and its media is used in criminal 
proceedings and, on the other, to prevent unlawful and unjustified violations or restrictions on human rights (privacy, 
correspondence, property, business, etc.) and its legitimate interests in cases, when such media should be removed for 
criminal prosecution purposes. Therefore, the leading role in this respect is to establish such a mechanism for restricting the 
rights of individuals in obtaining digital media of evidence that would strike the necessary balance between the possibility of 
an effective pre-trial investigation and the prosecution of perpetrators on the one hand, and the interests of persons who 
may be materially prejudiced by the enforcement of criminal proceedings against their property, on the other hand. 
Purpose: The articles are to disclose the legal nature of digital sources of evidence and their place in the evidence system 
from the point of view of de jure and de lege ferenda, as well as to clarify the permissible relationship between the restriction 
of a person's rights in the seizure of digital evidence and the need to produce evidence during pre-trial investigation (on the 
example of draft law No. 9484). Methods are chosen based on the specifics of the goals, objectives object and subject of 
the study. The system used the methods of scientific cognition; in particular, the methodological basis was the dialectical 
method, which allowed revealing certain aspects of the restriction of the rights of the individual while seizing digital sources 
of evidence in criminal proceedings. In addition, the formal-legal (legal-technical) method was used to study the rules of law, 
to analyze the features of legal technology; and the hermeneutical method revealed the legal content of the CCP norms, 
legislative proposals and defects in legal regulation. Results: analysis of legislative proposals aimed at regulating certain 
aspects of the restriction of liberties while retrieving digital sources of evidentiary information (on the example of Bill No. 
9484) made it possible to identify their shortcomings: attempts to "incorporate" electronic evidence into an existing system of 
procedural sources for several decades without regard to their specific legal nature; the neglect of cases where the removal 
of digital devices is objectively necessary (such as, for example, examination in the laboratory), otherwise there is a risk of 
loss of evidentiary information, etc., as well as the advantages of: trying to determine the place of electronic evidence in the 
system of procedural sources; the desire to strike a balance between what is necessary to carry out the criminal 
proceedings by seizing digital media and the unjustified restriction of the property right of the individual and the like. 
Conclusions: the conducted research gives grounds to argue for the need to expand the list of procedural sources of 
evidence by supplementing digital sources of evidence. 

Key words: digital source information; restrictions on individual rights; access and deletion 
 

Постановка проблеми 

Поступова всеохоплююча технологізація со-
ціального середовища призвела до проникнен-
ня IT до різних сфер життя. Водночас викорис-

тання електронної інформації досі залишається 
майже неврегульованим у національному кри-
мінальному процесуальному законодавстві. За-
значене ставить на порядок денний, з одного 
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боку, питання про забезпечення використання 
цього різновиду інформації та її носіїв у доказу-
ванні у кримінальному процесі, а з іншого – не-
допущення протиправних і необґрунтованих по-
рушень чи обмежень прав людини (на приватне 
життя, таємницю листування, власність, підпри-
ємницьку діяльність тощо) та її законних інте-
ресів у випадках, коли такі носії інформації  
мають бути вилучені для виконання завдань 
кримінального провадження. Тому провідне зна-
чення у цьому аспекті має побудова такого ме-
ханізму обмеження прав особи під час одер-
жання цифрових носіїв доказової інформації, 
який би дозволив віднайти необхідний баланс 
між можливістю здійснення ефективного досу-
дового розслідування та притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності з одного 
боку, й інтересами осіб, яким може бути завда-
на істотна шкода під час застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження щодо 
належного їм майна, з іншого боку.  

Важливим є наукове обґрунтування означеної 
проблематики, щодо чого, наприклад, О.Г. Гри-
гор’єв звертає увагу на кримінальне процесуа-
льне значення комп’ютерної інформації та її мі-
сце в теорії доказів, а також межі прикладного 
використання цього виду інформації у криміна-
льному процесі; М. А. Іванов характеризує циф-
рову інформацію та машинні носії у різних фор-
мах, встановлює співвідношення між цими об’єк-
тами та речовими доказами і документами, 
здійснює кримінально-процесуальну класифіка-
цію цифрової інформації та машинних носіїв. 
С.І. Кувичкова досліджує особливості поділу 
такої інформації на ту, що характеризується 
процесуальною природою, та таку, що має "аль-
терпроцесуальне" походження; Р.І. Оконенк ви-
значає поняття електронних доказів та розкриває 
їх специфічні властивості, пропонує дефініцію 
поняття "дослідження електронного доказу" та 
аналізує можливі форми реалізації цієї діяльно-
сті, окреслює напрямки можливого вдоскона-
лення кримінального процесуального законо-
давства у сфері захисту таємниці приватного 
життя особи, у контексті вилучення та дослі-
дження електронних носіїв інформації, з ураху-
ванням досвіду США тощо; Д.М. Цехана, вводячи 
поняття цифрових доказів, надає їх визначення 
та висвітлює особливості останніх, а також під 
іншим кутом пропонує поглянути на питання за-
безпечення дотримання вимог щодо допусти-
мості цих доказів; та багатьох інших.  

Слід також звернути увагу на дослідження 
Ш. Гудісона (Sean E. Goodison, 2015), Р. Девіса 

(Robert C. Davis, 2015) та Б. Джексона (Brian A. 
Jackson, 2015), які, оцінюючи переваги викорис-
тання різноманітних видів цифрової інформації 
(на кшталт, даних GPS для встановлення пере-
бування підозрюваних на місці злочину або по-
близу нього, аналіз текстових повідомлень та 
електронної пошти, фотографій та метаданих із 
соціальних мереж) для забезпечення ефектив-
нішого розслідування, звертають увагу на кри-
міналістичні проблеми у використанні цього ви-
ду доказів, пропонуючи прикладні напрямки їх 
вирішення [1]; О. Керр (Orin S. Kerr, 2005), яким 
проведено аналіз можливості використання 
класичної моделі кримінального процесуального 
для врегулювання розслідування, пов’язаного з 
цифровими доказами, за результатами якого 
зроблено висновок про необхідність запрова-
дження нових методів збору цифрових доказів, 
а отже і нових правових стандартів роботи з 
ними тощо [2]; Ф. Моліна (Fernando Molina, 
2017), Г.Д. Родригез, (Glen Dario Rodriguez, 
2017), що акцентують увагу на збереженні циф-
рових доказів у матеріалах кримінальної спра-
ви, оцінюючи потенційні ризики втрати важливої 
доказової інформації [3] тощо.  

При цьому, з’ясування юридичної природи 
цифрових доказів (зокрема, визначення її хара-
ктерних властивостей та місця з-поміж інших 
засобів доказування), використання, зберігання 
такого різновиду доказової інформації, неодмін-
но пов’язане з обмеженням прав особи у разі 
вилучення цифрових джерел, як з боку законо-
давця, підтвердженням чого є різноманітні зако-
нопроекти (наприклад, реєстр. № 9484 від 
17.01.2019 р., № 2740 від 15.01.2020 р. та ін.), 
так і з боку правозастовників та зацікавлених у 
цьому осіб. 

Тому метою статті є встановлення правової 
природи та місця цифрових джерел доказової 
інформації у кримінальному процесі, виявлення 
недоліків вітчизняного законодавства та право-
застосовної практики стосовно питання їх вилу-
чення, та формулювання пропозицій, спрямо-
ваних на подолання цих недоліків. Її новизна 
полягає в аналізі специфіки вилучення таких 
об’єктів у кримінальному провадженні, обумов-
леній необхідністю одночасного врахування як 
інтересів ефективного досудового розслідуван-
ня та правосуддя, так і прав приватних осіб; 
оцінці ризиків, "прихованих" у таких законодав-
чих ініціативах; та пропозиції способів їх уник-
нення. Завданням роботи є розкриття правової 
природи цифрових джерел доказової інформа-
ції та їх місця у системі доказів з погляду de jure 
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і de lege ferenda, а також, з’ясування допустимо-
го співвідношення між обмеженням прав особи 
під час вилучення цифрових доказів та необхід-
ністю формування доказової інформації під час 
досудового розслідування (на прикладі проекту 
закону № 9484). 

Правова природа та місце цифрових джерел 
доказової інформації у системі доказів з  
погляду de jure і de lege ferenda 

Щодо встановлення юридичної природи ци-
фрових джерел доказової інформації та визна-
чення їх місця серед процесуальних джерел 
доказів слід звернути увагу, що у перелічених 
раніше проектах законів були зроблені спроби 
вирішити ці завдання, зокрема, шляхом відне-
сення електронної інформації та її носіїв до ре-
чових доказів, за умови відповідності критеріям, 
передбаченим у ч.1 ст.98 КПК. Попри позитивне 
прагнення вирішити законодавчі прогалини, по-
дібний підхід до розв’язання цієї прикладної та 
наукової проблеми, на наш погляд, викликає 
певні зауваження.  

Зокрема, у науковій літературі існує плюра-
лізм думок із цього напрямку, а їх системний 
аналіз дає підстави для виокремлення принай-
мні таких чотирьох підходів: 

(1) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів до документів. Зокрема, С.В. Василь-
єв та Л.М. Ніколенко щодо відео-, аудіозаписів і 
кіноматеріалів заперечують необхідність виді-
лення їх як самостійного процесуального дже-
рела, акцентуючи при цьому на тому, що саме 
має першочергове доказове значення у носії – 
інформація, зафіксована на ньому, а не його 
фізичні властивості. Водночас вказане обумов-
лює необхідність перекодування такої інформа-
ції із застосуванням спеціальних технічних за-
собів доказів для ознайомлення з нею під час 
судового розгляду [4, с.113]; 

(2) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів до речових доказів. Так, наприклад, 
А.С. Білоусов розглядає комп’ютерні об’єкти як 
один з різновидів окремої групи речових доказів, 
пояснюючи особливою сферою використання, а 
саме з метою створення, обробки, накопичення 
чи передачі інформації в її електронному вигля-
ді [5, с.14]; 

(3) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів як до документів, так і до речових до-
казів. Такого висновку, наприклад, доходить 
О.Г. Григор’єв [6, с.98], а також М.М. Єгоров, 
вказуючи на те, що цифрові докази можуть бути 
визнані як речовими доказами, так і документа-

ми, за умови віддання переваги першим за ная-
вності певних спорів або сумнівів при вирішенні 
цього питання [7, с.19]. Близькою є й позиція С.І. 
Кувичкова, на думку якого електронна інформа-
ція у різних її формах і видах виступає речовим 
доказом; водночас інформація, представлена в 
електронному вигляді, буде вважатися таким 
джерелом доказів як документ, якщо вона зафі-
ксована на будь-якому матеріальному об'єкті з 
реквізитами, що дозволяють ідентифікувати її 
та встановити на її основі обставини, які підля-
гають доказуванню у справі [8, с.15]. Р.І. Оконе-
нко також відстоює подібний підхід, зазначаючи, 
що при вирішенні питання, в якості чого висту-
пає електронна інформації, доцільно зміст фай-
лу логічно розділити на два види відомостей: 
основний зміст файлу (відомості, для викорис-
тання яких файл і був створений) та інформацію 
про властивості й характеристики файлу (місце 
знаходження файлу на диску, час створення, 
внесення змін і т.п.) – якщо значення для про-
вадження, поряд з основним змістом файлу, 
матиме інформація про властивості файлу, то 
електронний носій інформації можна розглядати 
в якості речового доказу, якщо ж значення для 
справи має лише зміст файлу, то відповідний 
матеріальний носій може бути залучений до 
справи в вигляді іншого документа [9, с.17]; 

(4) необхідність виокремлення цифрових 
джерел доказової інформації як самостійного 
процесуального джерела. Зокрема, як вказує 
Д.М. Цехан, це обумовлюється унікальними ха-
рактеристиками цифрової інформації та її носі-
їв, насамперед її нематеріальністю [10, с.259]. 
Керуючись критеріями доказового значення, 
механізму утворення, сприйняття та середови-
ща існування, Н.А. Зігура та Г. В. Кудрявцева 
пропонують відмежувати комп’ютерну інформа-
цію від речових доказів [11, с.47]. Не може бути 
віднесена ані до документів, ані до речових до-
казів цифрова інформація, зафіксована на ма-
шинному носії, і на думку М.А. Іванова, який 
пропонує виокремити її як самостійне джерело 
відомостей, керуючись такими специфічними 
властивостями: (1) неречова природа; (2) при-
родно-технічні особливості створення, обробки, 
збереження, передачі; (3) особливі кримінальні 
процесуальні процедури та криміналістичні 
прийоми її пошуку та вилучення, дослідження, 
перекодування тощо [12, с.170]. О.П. Метелев, 
розглядаючи гносеологічну та правову природу 
цифрових доказів, констатує гіпотетичну мож-
ливість віднесення останніх і до речових доказів, 
і до документів, але при цьому більш логічним 
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також вважає виділення цифрової (електронної 
інформації як окремого виду доказів у криміна-
льному процесі [13, с.83]. 

Підтримуючи аргументацію прихильників че-
твертого підходу, виокремимо характерні влас-
тивості цифрових джерел доказової інформації, 
що обґрунтовують її особливу процесуальну 
природу: а) обумовлений відсутністю констатно-
го зв’язку з матеріальним носієм неречовий ха-
рактер, – зважаючи на це електронна інформація 
є трансльованою (тобто, може бути переданою з 
одного носія на інший) та мультиплікативною 
(одночасного може існувати на різних носіях); б) 
обов’язковість інтерпретації та перекодування 
цифрової інформації з використанням спеціаль-
них технічних засобів і програмного забезпе-
чення через неможливість її безпосереднього 
сприйняття та подальшого дослідження, що 
обумовлює специфічний порядок збирання, пе-
ревірки й оцінки; в) її мінливість, яка проявля-
ється в існуванні можливості дистанційного вне-
сення змін до електронної інформації та її 
знищення [14, с.102–103]. 

Отже, de lege ferenda (з погляду закону, при-
йняття якого бажане), уявляється більш вдалим 
підхід, спрямований на виділення цифрових 
джерел доказової інформації в якості самостій-
ного процесуального джерела, як, наприклад, 
зроблено в Кримінальному процесуальному за-
коні Латвії (ст.136 із назвою "Електронні докази", 
під якими розуміються відомості про факти в 
формі електронної інформації, обробленої, збе-
режуваної або переданої пристроями або сис-
темами автоматизованої обробки даних) [15]. У 
КПК Молдови частина 9 глави ІІІ розділу ІV но-
сить назву "Матеріальні засоби доказування", 
серед яких, зокрема, виділяються й аудіо- та 
відеозаписи, фотографії та інші носії інформації 
(ст.164) [16].  

У вітчизняному адміністративному, госпо-
дарському та цивільному процесуальному зако-
нодавстві також обрано підхід щодо виділення 
електронних доказів як самостійного виду дока-
зів (ст.99 КАС, ст.96 ГПК, ст.100 ЦПК). У цьому 
контексті слід додати, що на думку, наприклад, 
А.В. Ратнової, попри те, що вказані законодавчі 
акти і не зачіпають безпосередньо криміналь-
ний процес, такий законодавчий підхід (а саме 
виділення електронних доказів поряд із речови-
ми та письмовими) є прогресивним і позитивним 
прикладом і для цієї процесуальної галузі права 
[17, с.237]. Підтримує таку ідею й А.В. Ковален-
ко, вказуючи, що такого роду законодавчі нове-
ли "не мають оминути і кримінальний процес", 

оскільки "теорія процесуального доказування є 
міждисциплінарним напрямом наукового пошуку 
та інтегрованою сферою знань" [18, с.239]. На-
ведені аргументи близькі й нам, а тому вислов-
люємо свої сподівання на найскоріше запрова-
дження подібних нормативних приписів і у КПК.  

Обмеження прав особи під час вилучення 
цифрових доказів VS втрата доказової  
інформації (на прикладі проекту закону 
№ 9484) 

Даючи наукову оцінку окремим пропозиціям, 
зокрема, законопроекту № 9484, слід звернути 
увагу, що викликає певні застереження ідея до-
повнити пункт 4 частини шостої статті 100 КПК 
України новими абзацами четвертим, п’ятим і 
шостим. Зокрема, цими положеннями передба-
чається покладення обов’язку "повернення вла-
снику (законному володільцю) або передачі йо-
му на відповідальне зберігання речових доказів, 
що не містять слідів кримінального правопору-
шення, у вигляді пристроїв для обробки, пере-
давання та зберігання електронної інформації 
або їх складових, якщо вони використовуються 
як предмети або засоби праці та/або вилучення 
яких може завдати істотної шкоди їх власнику 
(законному володільцю)" [19]. Тут слід звернути 
увагу, що повернення речових доказів власнику 
(законному володільцю) зумовлює поновлення у 
нього відповідних правомочностей, які виплива-
ють з належного йому права власності, у зв’язку 
з чим виступає одним із способів вирішення долі 
речових доказів. Таким чином, повернення озна-
чає, що матеріальний об’єкт переходить у повне 
користування та розпорядження відповідної 
особи з правом його відчуження або, навіть, 
знищення. Зрозуміло, що такі дії стосовно речо-
вих доказів не можуть бути вчинені, оскільки у 
такому разі не буде забезпечено дотримання 
засади безпосередності дослідження показань, 
речей та документів під час судового розгляду.  

Виходячи з цього, єдиною підставою для за-
лишення речових доказів, "що не містять слідів 
кримінального правопорушення, у вигляді при-
строїв для обробки, передавання та зберігання 
електронної інформації або їх складових" [19], у 
володінні особи, яка їх вилучила, є гіпотетична 
можливість заподіяння шкоди кримінальному 
провадженню, якщо зазначений пристрій не бу-
де вилучено. Однак така можливість на вимогу 
власника (законного володільця) повинна бути 
письмово обґрунтована в протоколі огляду. Тут 
слід звернути увагу, що протокол є формою фі-
ксування кримінального провадження, а тому 
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його складання спрямоване на закріплення та 
засвідчення ходу та результатів процесуальних 
дій. Подібний "технічний" характер цього різно-
виду процесуальних документів, як уявляється, 
не передбачає викладення певного обґрунту-
вання або мотивування, оскільки це скоріше 
властиво процесуальному рішенню.  

Уточнення, на нашу думку, потребує й фор-
мулювання запропонованого у зазначеному 
вище законопроекті абз.6 п.4 ч.6 ст.100 КПК 
України, оскільки залишається не зрозумілим, 
що є підставою для притягнення особи, яка ви-
лучила зазначені речові докази, до відповідаль-
ності – сам факт необґрунтованого вилучення 
або ж настання негативних наслідків у вигляді 
знищення чи пошкодження пристроїв через їх 
необґрунтоване вилучення.  

Важливим також є питання про можливі нор-
мативні корективи чинного кримінального проце-
суального законодавства у контексті застосуван-
ня окремих заходів забезпечення кримінального 
провадження щодо цифрових джерел доказової 
інформації, зокрема, тимчасового доступу до 
речей і документів, тимчасового вилучення та 
арешту майна. Наприклад, у п.10-11 законопро-
екту № 9484 запропоновано внести зміни до ч.2 
ст.159 КПК України, шляхом уточнення в дужках 
словосполучення "у тому числі до пристроїв для 
обробки, передавання та зберігання електрон-
ної інформації або їх складових". Однак, на наш 
погляд, подібне уточнення носить скоріше вузь-
ко спрямований, "точковий" характер. Внесення 
таких змін не несе жодного нормативного зміс-
ту, оскільки вказані правові приписи і так є оче-
видними. У світлі зазначеного, звертаємо увагу 
на аналогічне зауваження, яке стосується змін, 
запропонованих авторами законопроекту до ч.7 
ст.163 КПК України. 

Аналіз проекту закону № 9484 також засвід-
чує існування інших, досить суперечливих по-
ложень. Йдеться, наприклад, про нову редакцію 
частини 3, якою пропонується доповнити ст.167 
КПК України. Зазначеним нормативним припи-
сом передбачається закріпити заборону "вилуча-
ти пристрої для обробки, передавання та збері-
гання електронної інформації або їх складових, а 
також порушувати роботу комп’ютерних та інших 
мереж, якщо знаряддям, засобом або предме-
том кримінального правопорушення виступає 
інформація, що в них міститься" [19]. Однак ви-
дається доцільним, так само як у частині 4, якою 
запропоновано доповнити ст.98 КПК України, 
вказати на можливі винятки із такої заборони, а 
саме – коли копіювання електронної інформації 

може спричинити пошкодження чи знищення її 
самої або пристрою для її обробки, передаван-
ня та зберігання.  

Розробниками законопроектів зроблені також 
спроби обмежити можливість накладення аре-
шту на майно, якщо ним є цифрові носії інфор-
мації, однак поряд із очевидним позитивом, на 
нашу думку, подібні пропозиції несуть і потен-
ційні ризики. Так, наразі у чинній редакції ч.2 
ст.168 КПК України, забороняється тимчасове 
вилучення електронних інформаційних систем 
або їх частин, мобільних терміналів систем 
зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом із 
інформацією, що на них міститься, є необхідною 
умовою проведення експертного дослідження. 
Водночас у проекті закону № 9484 передбача-
ється суттєве обмеження наведеної можливос-
ті, яка, безумовно, має важливе значення для 
збирання та перевірки доказів у кримінальному 
провадженні. Зокрема, системний аналіз запро-
понованих змін ч.4 ст.98, ч.3 ст.167, ч.2 ст.168, 
свідчить, що вилученими можуть бути лише ті 
пристрої для обробки, передавання та зберіган-
ня електронної інформації які самі по собі були 
знаряддям, засобом або предметом криміналь-
ного правопорушення. Якщо ж доказове зна-
чення має лише електронна інформація, що в 
них міститься, вона повинна бути скопійована 
"на місці", без вилучення, навіть тимчасового, її 
матеріальних носіїв. Уявляється, що вказаний 
підхід залишає поза увагою ситуації, коли від-
найти та відтворити електронну інформацію, що 
може мати значення для встановлення обста-
вин кримінального провадження, яка зберігала-
ся на пристроях, але була знищена, на місці 
просто неможливо. Здійснення відповідних дій 
вимагає проведення комп’ютерно-технічної екс-
пертизи стаціонарно із застосуванням спеціаль-
них криміналістичних методів дослідження та 
спеціального програмного забезпечення.  

Контекстно відзначимо, що, як неодноразово 
вказував у своїх правових позиціях Європейсь-
кий суд з прав людини (наприклад, у п.150 рі-
шення у справі "Матанович проти Хорватії" від 
04.04.2017 р.), "�будь-які труднощі, які виника-
ють у захисту через обмеження права, повинні 
бути достатньо врівноважені процедурами, які 
виконують судові органи" [20]. Видається, що 
забезпечення дотримання розумного балансу 
публічних і приватних інтересів у наведеній 
ситуації буде можливим завдяки судовому кон-
тролю на етапах вирішення питання слідчим 
суддею про арешт майна та надання доручен-
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ня на залучення експерта та проведення екс-
пертизи.  

Окремо звернемо увагу на дискусійну пропо-
зицію щодо доповнення ч.5 ст.170 КПК України 
новим абзацом другим, згідно з яким "арешт на 
майно у вигляді пристроїв для обробки, переда-
вання та зберігання електронної інформації або 
їх складових, якщо вони використовуються їх 
власником (або законним володільцем) як пре-
дмети або засоби праці або якщо їх арешт може 
завдати шкоди фізичній чи юридичній особі, яка 
не є учасником цього кримінального проваджен-
ня" [19] дозволяється накладати лише за наяв-
ності однієї із таких цілей: 1) забезпечення спеці-
альної конфіскації; 2) забезпечення конфіскації 
майна як виду покарання або заходу криміналь-
но-правового характеру щодо юридичної особи.  

На практиці поширеним є підхід, викликаний 
помилковим ототожненням накладення арешту 
на певні матеріальні об’єкти та вилучення таких 
об’єктів із фактичного володіння особи. Водно-
час, відповідно до ч.1 ст.170 КПК, "арештом 
майна є тимчасове, до скасування у встановле-
ному цим Кодексом порядку, позбавлення за 
ухвалою слідчого судді або суду права на від-
чуження, розпорядження та/або користування 
майном�", тобто взагалі не йдеться про позба-
влення особи такої правомочності, як фактичне 
володіння. А тому накладення арешту на при-
строї для обробки, передавання та зберігання 
електронної інформації, особливо враховуючи 
запропоновані у законопроекті № 9484 зміни до 
ч.12 ст.170, зовсім не значитиме їх вилучення і 
позбавлення особи можливості використовува-
ти їх як предмети або засоби праці, а лише буде 
спрямованим на недопущення їх пошкодження, 
знищення, відчуження іншим особам тощо. От-
же, видається доцільним розрізняти наявність 
підстав для арешту майна та можливість пере-
дачі такого майна на відповідальне зберігання 
власнику. Тому у вказаних ситуаціях може бути 
запропонований такий алгоритм дій: за наявно-
сті підстав, передбачених у ст.170 КПК України, 
на вказані пристрої може бути накладений 
арешт, але лише з обмеженням права на роз-
порядження ними; пристрій або його складові 
передається власнику (або законному володі-
льцю) на відповідальне зберігання, при цьому у 
рішенні про передачу мають бути вказані 
обов’язки особи щодо зберігання такого матері-
ального об’єкта, а саме: а) зберігати речові до-
кази у належному стані, придатному для вико-

ристання у кримінальному провадженні; б) за-
борона відчужувати їх, передавати іншим осо-
бам; в) надавати речові докази слідчому, проку-
рору, суду для проведення необхідних проце-
суальних дій за першою вимогою. 

Висновки 

1. Зважаючи на специфічні властивості циф-
рових джерел доказової інформації, "з погляду 
закону, прийняття якого бажане", уявляється 
більш вдалим підхід, який полягає у розширенні 
переліку передбаченої у ст.84 КПК системи 
процесуальних джерел доказів шляхом її допо-
внення цифровими джерелами доказової інфо-
рмації  

2. Зроблений на прикладі законопроекту № 
9484 аналіз законодавчих пропозицій, спрямо-
ваних на врегулювання окремих аспектів обме-
ження прав свободи під час вилучення цифро-
вих джерел доказової інформації, дозволив 
визначити їх недоліки (спроби "вписати" елект-
ронні докази у вже існуючу декілька десятиліть 
систему процесуальних джерел доказів без 
врахування їх специфічної правової природи; 
залишення поза увагою випадків, під час яких 
вилучення цифрових пристроїв об’єктивно не-
обхідно (як, наприклад, проведення експертизи 
у лабораторних умовах), інакше існує ризик 
втрати доказової інформації, тощо) переваги 
(намагання визначити місце електронних дока-
зів у системі процесуальних джерел; прагнення 
віднайти рівновагу між необхідним для виконан-
ня завдань кримінального провадження вилу-
ченням цифрових носіїв інформації та необґру-
нтованим обмеженням права власності особи 
та ін.) з погляду знаходження розумного балан-
су між можливістю здійснення ефективного до-
судового розслідування і притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності з одного 
боку, та інтересами осіб, яким може бути завда-
на істотна шкода під час застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження щодо 
належного їм майна, з іншого. 
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