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УДК 343.13 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2635569 С.І. ПЕРЕПЕЛИЦЯ, асистент кафедри кримінального процесу  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: perepelitsa_serg@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1439-3370 ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС  ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ  В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  S.І. PEREPELITSA, Ass., Chair of Criminal Procedure, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,  Kharkiv, Ukraine; e-mail: perepelitsa_serg@mail.ru;  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1439-3370 ENFORCEMENT OF PERSONAL RIGHTS DURING INTERFERENCE  INTO PRIVATE COMMUNICATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS  АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) На підставі комплексного доктринального тлумачення положень Кримінального процесуального кодексу України, чинних міжнародних правових актів, практики Європейського суду з прав людини та національної судової практики та наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено нормативні дефініції понять "приватне спілку-вання" та "приватне листування", а також їх характерні ознаки. Виділено критерії, яким повинно відповідати втручан-ня правоохоронних органів у приватне спілкування осіб. Вказано, що обмін інформацією, який відбувається за допо-могою телекомунікаційних мереж Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal є особистим листуванням в розумінні чинного законодавства України. Проаналізовано судову практику із вказаного питання та відповідні поло-ження національного законодавства. Встановлено проблеми законодавчого регулювання втручання у приватне спіл-кування осіб з боку правоохоронних органів, а також правозастосовної практики та запропоновано конкретні шляхи їх подолання.  Ключові слова: приватне спілкування; особисте листування; тимчасовий доступ до речей та доку-ментів; негласні слідчі (розшукові) дії *** On the basis of a comprehensive doctrinal interpretation of the provisions of the Criminal Procedural Code of Ukraine, appli-cable international legal acts, practice of the European Court of Human Rights and national judicial practice and scientific work of domestic and foreign scientists, normative definitions of the concepts of "private communication" and "private corre-spondence", as well as their characteristic signs. The criteria, which should correspond to the interference of law enforce-ment bodies into private communication of persons, are distinguished. It is specified that the exchange of information via Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal is personal correspondence in the sense of the current legislation of Ukraine. The purpose of the article is to establish, on the basis of a comprehensive analysis of national and international law, the practice of the European Court of Human Rights, the judicial practice of national courts and the scientific elaboration of the concepts of "private communication", "personal correspondence" and the conditions for interference with it by the or-gans of pre-trial investigation, as well as providing characteristics of the information transmitted using Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal and interference to them, as well as to identify the most common mistakes during such intervention and legislative shortcomings and offer solutions. The novelty of this article is that nowadays in domestic science there is no comprehensive research on private correspondence, which takes place with the help of telecommunication net-works Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, as well as criteria and procedures for access to such systems within the framework of criminal proceedings. It has been established that a person who has not been informed that his communication may be subjected to interference by public authorities, in any case, has the right to reasonably expect the privacy of his communication, which is subject to the protection of Article 8 of the Convention. The use of software by a per-son that is protected by cross-encryption (when communicating, only communication users have access to messages), a priori means that a person wants to restrict third-party's access to his correspondence, and therefore access to technical 
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equipment does not include self-access to the software, and Skype correspondence, IMessage, WhatsApp, Viber, Tele-gram, Signal, SMS is private communication. Such access shall not be deemed to be restricted to its owner or holder and shall not require the existence of a corresponding court decision only if its written permission is available. In order to prevent interference into private communication in such a way that it violates the requirements of Article 8 of the Convention, it must be carried out in accordance with the procedure established by law.  Key words: private communication; personal correspondence; temporary access to things and documents; se-cret investigative (search) actions  Постановка проблеми Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових способів швидкого спілку-вання осіб між собою, можливість обміну вели-кої за кількістю та обсягом інформації. Завдяки такому розвитку стало зручним спілкуватися з іншими особами за допомогою різних месендже-рів (надсилаючи SMS-повідомлення, голосові повідомлення, електронні листи тощо). Більшість із таких засобів спілкування знаходяться постій-но ввімкненими на смартфонах, робочих вклад-ках на ПК та планшетах.  Однак, така велика кількість засобів для при-ватного спілкування особи та відносна "доступ-ність" до їх вмісту у разі отримання доступу без-посередньо до технічного засобу, породжує питання про гарантування належного забезпе-чення таємниці такого приватного спілкування, особливо в тоді, коли доступ до технічного засобу отримують представники правоохоронних органів. Щодо забезпечення прав особи під час втру-чання у приватне спілкування то, наприклад, І.І. Савляк досліджує теоретичні та практичні про-блеми реалізації таємниці спілкування, як заса-ди кримінального провадження, а також неглас-ні слідчі (розшукові) дії, які є різновидами втручання у приватне спілкування [1]. Проте, автор не торкається проблематики забезпечен-ня таємниці листування у разі обміну інформа-цією у різного роду месенджерах та аналізу практичного аспекту такого втручання. Аналогі-чно не розглядає проблеми, що виникають у правозастосовній та судовій практиці під час втручання у приватне спілкування осіб, й  О.А. Білічак, обмежуючись нормативно-право-вим закріпленням права особи на приватність спілкування [2]. Натомість, М.А. Самбор дослі-джує умови, які повинні бути забезпеченні під час втручання у приватне спілкування осіб за допомогою проведення окремих негласних слі-дчих (розшукових) дій, хоча й не дає комплекс-ного аналізу заборони втручання у приватне спілкування особи, як засади кримінального провадження та критеріїв, яким повинно відпо-відати вказане втручання [3]. Щодо особливості отримання та використан-

ня доказів, які передаються за допомогою теле-комунікаційних мереж і мережі Інтернет, Адам М. (Adam M., 2008) наголошував, що з розвитком інформаційних технологій та появою терміналів мобільного зв’язку, які мають великі об’єми пам’яті та доступ до мережі Інтернет, виникає проблема визначення меж допустимості огляду таких пристроїв органами поліції під час затри-мання особи, без порушення права на приватне спілкування. На основі аналізу судової практики автором було порівняно мобільний телефон із "закритою скринькою", доступ до якої вимагає принаймні, обов’язкового попереднього судово-го контролю [4]. Клаудіа Варкен (Claudia Warken, 2008) звер-тала увагу, що в більшості країн Європейського Союзу на рівні законодавства відсутнє визна-чення поняття "електронні докази" та чіткого порядку доступу до них в межах кримінального провадження, з врахуванням того, що така ін-формація має різні типи захисту, а саме від за-гальнодоступної до інформації до інформації, яка захищається правовим на приватне спілку-вання. Також автором було надано визначення критеріям, яким повинно відповідати втручання у приватне спілкування, адже здебільшого їх сформульовано абстрактно [5]. В. Дубей (Dubey V., 2017) в аналізі поняття "електронні докази", їх класифікації та умов їх отримання у криміна-льному провадженні сформував перелік дій по-ліцейського під час втручання у приватне спіл-кування особи, задля того щоб отриманні в результаті такого втручання докази мали ознаку допустимості [6]. З цього варто зауважити, що у країнах Європи та США для слідчих, які в межах кримінального провадження, здійснюють обме-ження прав осіб на приватне життя та таємницю спілкування розроблено низку методичних реко-мендацій, які спрямовані на усунення порушень прав осіб під час такого втручання та отримання доказів, які є допустимими, в розумінні криміна-льного процесуального законодавства. Звідси, метою статті є встановлення на підс-таві комплексного аналізу національного та  міжнародного законодавства, практики Євро-пейського суду з прав людини, судової практики 
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національних судів та наукового доробку понять "приватне спілкування", "особисте листування" та умов втручання до нього з боку органів досу-дового розслідування, а також надання харак-теристики інформації, яка передається за допо-могою месенджерів Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal і порядку втручання до них, а також виявити найбільш розповсюджені помилки під час здійснення такого втручання та законодавчі недоліки і запропонувати шляхи їх вирішення. Новизна роботи полягає у визна-ченні особливостей  приватного листування, яке відбувається за допомогою телекомунікаційних мереж Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, а також критеріїв і порядку до-ступу до таких систем в рамках кримінального провадження. Завданням статті є здійснення комплексного аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), чинних міжнародних правових догово-рів, практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) та національної судової практики, з метою встановлення нормативної дефініції "приватне спілкування", визначення порядку втручання правоохоронних органів у приватне спілкування, яке відбувається за до-помогою телекомунікаційних мереж Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, а також виявлення недоліків такого порядку та пошук шляхів їх подолання. Дотримання права особи на повагу до при-ватного та сімейного життя, яке гарантоване кожному Конституцією України та ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) є однією з найголов-ніших гарантій під час здійснення досудового розслідування. Під захист вказаного положення Конвенції потрапляє також і приватне спілку-вання (телефонні розмови, електронна перепи-ска в різного роду месенджерах тощо). Однак, на практиці все частіше трапляються випадки, коли під час здійснення досудового розсліду-вання правоохоронними органами, право особи на таємницю приватного спілкування незаконно порушується.  Загальні положення дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування Відповідно до положень статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листу-вання, телефонних розмов, телеграфної та ін-шої кореспонденції. Винятки можуть бути вста-новлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясу-вати істину під час розслідування кримінальної 

справи, якщо іншими способами одержати ін-формацію неможливо [7]. Нормами міжнародно-правових договорів та-кож встановлюється заборона втручання орга-нів державної влади у приватне життя та спіл-кування осіб. Так, стаття 8 Конвенції гарантує кожному право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонден-ції та встановлює пряму забору для органів державної влади на таке втручання окрім випа-дків, які зумовлені забезпеченням національної та громадської безпеки, економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи зло-чинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.  Разом з тим, із тексту вказаної статті Конве-нції вбачається, що таке втручання органів дер-жавної влади у випадках, зазначених вище, по-винно відповідати двом критеріям, а саме: відбуватися згідно із законом; бути необхідним у демократичному суспільстві [8]. Натомість, текст Конвенції не дає тлумачен-ня, як визначення понять "приватне життя", "приватне спілкування" та вичерпного переліку суспільних відносин, що включаються до вказа-них понять і є предметом захисту Конвенції, так і критеріям, яким повинно відповідати втручання у приватне життя осіб, що в свою чергу зумов-лює необхідність у їх тлумаченні з урахуванням прецедентної практики ЄСПЛ. Слід зазначити, що порядок втручання в приватне життя, таєм-ницю листування, телефонних розмов, телег-рафної та іншої кореспонденції в рамках кримі-нального провадження врегульовано також нормами чинного КПК України. Так, статтею 14 КПК України закріплено, що під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. За змістом статті 15 КПК України, під час кримінального проваджен-ня кожному гарантується невтручання у приват-не (особисте і сімейне) життя [9]. ЄСПЛ в своїх рішеннях, визначив сферу за-стосування статті 8 Конвенції у широкому розу-мінні, навіть якщо конкретне право не встанов-лено у статті. Так, наприклад, в рішенні ЄСПЛ по справі "Класс та інші проти Німеччини" від 06.09.1978 року вказав, що хоча в пункті 1 статті 8 Конвенції телефонні розмови прямо не згаду-ються, Суд, як і Комісія, вважає, що такі розмови охоплюються поняттями "приватне життя" та "кореспонденція", які містяться в цьому поло-женні [10]. При цьому, ЄСПЛ в своїх рішеннях 
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вказував, що його обсяг не безмежний, а при оцінці перевірки необхідності втручання в при-ватне життя у демократичному суспільстві Суд часто повинен балансувати між інтересами зая-вника, захищеними статтею 8 Конвенції, та ін-тересами третьої сторони, захищеними іншими положеннями Конвенції та протоколами до неї. Таким чином, із системного аналізу викладе-ного вище вбачається, що законодавцем гаран-товано захист "приватного життя" та "таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції", яке, в свою чергу, не є абсолютним, адже втручання в ці права можли-ве в порядку, який встановлено на рівні закону, і якщо воно є необхідним у демократичному сус-пільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [9]. Тому, варто наголосити, що зазначені поняття слід співвідносити як ціле та частину, адже  поняття "приватне життя" є значно ширшим і включає в себе весь спектр приватноправових інтересів осіб, до яких відносяться способи кому-нікації та засоби її здійснення. З огляду на вказа-не, є доцільним проаналізувати та встановити дефініції та співвідношення понять "приватне спілкування", "особисте листування", які застосо-вуються законодавцем при позначенні факту пе-редання інформації від однієї особи до іншої та визначення способів та засобів її передання. Нормами чинного КПК України (ч.3 ст.258) закріплено нормативне визначення поняття "приватне спілкування", що розуміється як пе-редання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомо-гою засобів зв’язку будь-якого типу [9]. Разом із тим, враховуючи дане нормативне визначення, є необхідним також вказати, що спілкування бу-де вважатися приватним в розумінні чинного КПК України, тільки за одночасної наявності двох обов’язкових умов: інформація передаєть-ся, а також зберігається за таких умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Також, з аналізу вищевикладеного очевид-ним є висновок, що поняття "приватне спілку-вання" охоплює процес передання інформації у будь-якій формі, за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу, а тому є ширшим, ніж поняття "особисте листування". Не зупиняючись на етимологічному похо-дженні слів "приватне" та "особисте", необхідно 

зазначити, що ці слова є синонімами і мають подібні значення, а тому їх вживання в тексті КПК України у різних словосполученнях жодним чином не породжують принциповою різниці і мають практично ідентичне значення під час тлумачення таких словосполучень. Варто за-значити, що чинний КПК України тільки оперує поняттями "листування" та "особисте листуван-ня", однак не дає нормативного визначення вка-заним поняттям. Так, листування в науковій літературі розг-лядається, як форма спілкування – тобто напи-саний чи надрукований на папері або електрон-ний текст, що звернений до деякої фізичної або юридичної особи (осіб) [11, с.85–88]. З огляду на наведене вище, слід розуміти, що не будь-яке листування є особистим (приват-ним), адже необхідно враховувати існування так званих відкритих листів (тобто, по суті, неприват-ні) письмові звернення до певної аудиторії, бага-тьох осіб [12, с.22]. Водночас, варто зробити власний висновок, що під поняттям "особисте листування" слід розуміти спілкування за допо-могою написаного (надрукованого) на папері або електронного тексту під час якого, такий текст передається чи зберігається за умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. З урахуванням висновків викладених вище досліджень, наступним необхідним етапом при наданні доктринального тлумачення порядку втручання правоохоронних органів в "приватне життя" особи, є встановлення критеріїв для від-повідності такого втручання вимогам закону, а саме "відповідно до закону" та "необхідне в де-мократичному суспільстві", що містяться в тексті статті 8 Конвенції, через призму прецедентної практики ЄСПЛ із зазначеного питання.  Так, Суд в пунктах 45 і 46 рішення по справі "Copland проти Сполученого Королівства", за-значив, що у його практиці усталеною є позиція, згідно з якою термін "відповідно до закону" означає – і це випливає з предмета та цілей ст.8 Конвенції – що повинен бути засіб юридич-ного захисту у національному законодавстві для усунення свавільних втручань державних органів у право, що охороняється ч.1 ст.8 Конвенції. Це тим більше стосується сфери відстеження інфо-рмації з огляду на брак громадського контролю та ризик зловживання владою. Цей термін не лише вимагає відповідності втручання націона-льному законодавству, але й стосується якості закону, який має відповідати принципу верхо-венства права (п.26 рішення Суду у справі 
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"Khan проти Сполученого Королівства" (справа № 35394/97). Для виконання обов’язку перед-бачуваності закон повинен бути сформульова-ним достатньо чітко для того, аби особи могли правильно встановити обставини та умови, за яких державні органи уповноважені застосувати будь-який з таких заходів [13]. Зазначене підтверджується також і в пунктах 41 та 42 рішення ЄСПЛ по справі "Copland про-ти Сполученого Королівства" (щодо порушень статті 8 Конвенції), ЄСПЛ вказав, що відповідно до практики Суду телефонні дзвінки з ділових приміщень з першого погляду охоплюються по-няттями приватного життя та кореспонденції у цілях ч.1 ст.8 Конвенції (п.44 рішення по справі "Halford проти Сполученого Королівства" від 25.06.1997 р. та п.43 рішення Суду у складі Ве-ликої палати у справі "Amann проти Швейцарії" (справа № 27798/95, ECHR 2000-II). Звідси логі-чно випливає, що відправлені з роботи елект-ронні листи також повинні захищатися на підс-таві ст.8 Конвенції, як і інформація, отримана з відстеження приватного використання мережі Інтернет [13]. Охорона приватного спілкування  за допомогою електронного листування Нормативну основу охорони приватного спі-лкування за допомогою засобів телефонного зв’язку, звичайного листування, електронного листування та документообігу в Україні склада-ють Закони України "Про поштовий зв'язок" [14], "Про електронні документи та електронний до-кументообіг" [15], "Про захист інформації в ін-формаційно-телекомунікаційних системах" [16], "Про телекомунікації" [17]. Не зупиняючись на простому цитуванні норм, вказаних нормативно-правових актів доцільним буде зробити висновок, що до засобів передання інформації відносяться всі існуючі засоби зв'язку: як технічне обладнання (телефони, смартфони, ПК, планшети і т.п.), у тому числі й комп'ютер, так і програмне забезпечення (Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal тощо), яке та-кож підлягає захисту в розумінні статті 8 Конве-нції, окремо від технічного обладнання. Іншими словами, отримання в рамках кримінального провадження доступу до обладнання, напри-клад, телефону, не означає отримання доступу до програмного забезпечення, яке використову-ється як засіб комунікації.  Слід зауважити, що західні вчені для окрес-лення вказаних понять, використовують поняття "електронні докази", що розуміється як будь-яка інформація, що генерується, зберігається або 

передається в цифровій формі, що може бути пізніше використана для доведення або спрос-тувати фактів в судовому процесі [6]. Вказана категорія доказів охоплює, зокрема і приватне листування, що здійснюється за допомогою ме-сенджерів, а тому втручання у приватне життя (приватне спілкування) та отримання вказаних доказів в першу чергу повинно бути співрозмір-ним "значущості" кримінального провадження. Тобто, чим більше "значущість" кримінального провадження для суспільства і держави тим ви-правданіше втручання у приватне життя (прива-тне спілкування) [5, с.227].  Також, слід зазначити, що в доктрині криміна-льного процесуального права та в судовій прак-тиці зарубіжних країн загальним правилом є те, що вилучення технічних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, ПК тощо) не дає права правоохоронним органам безперешкодного дос-тупу, зокрема до приватного листування особи, без відповідного судового дозволу [4, с.33]. Таким чином, звичайні SMS-повідомлення, MMS-повідомлення, а також електронні листи, текстові і голосові повідомлення, цифрові зобра-ження, які передаються за допомогою телекому-нікаційних систем Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal також є об’єктом захисту статті 8 Конвенції, адже вказані месенджери за-хищено наскрізним шифруванням, що дає підс-тави вважати, що існують умови за яких особи, спілкуючись, розраховують на захист переданої інформації від втручання інших осіб, а втручан-ня до них з боку органів державної влади до-зволяється тільки у виключних випадках та пот-ребує відповідності двом критеріям, зазначеним вище. Також, шляхом системного та цільового тлу-мачення положень нормативно правових актів, якими регулюються правовідносини в сфері за-безпечення "приватного життя" особи, можна дійти висновку, що при особистому листуванні з іншими особами, за допомогою будь-яких засо-бів зв’язку та будь-якого програмного забезпе-чення, особа, яку не повідомлено про те, що її спілкування може бути піддано втручанню з бо-ку державних органів, в будь-якому випадку, має право обґрунтовано сподіватись на приват-ність свого спілкування, яке підлягає захисту ст.8 Конвенції. Більш того, сам факт викорис-тання особою програмного забезпечення, яке захищається наскрізним шифруванням (при пе-редаванні даних, доступ до повідомлень мають тільки користувачі, задіяні у спілкуванні), апріорі означає, що особа бажає обмежити доступ тре-
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тіх осіб до свого листування, а тому отримання доступу до технічного обладнання не включає доступ до програмного забезпечення. Такий до-ступ вважається не обмеженим його володіль-цем або утримувачем та не потребує наявності відповідного судового рішення тільки у випадку наявності його письмового дозволу.  Практичний аспект втручання правоохоронних органів у приватне спілкування осіб та недоліків законодавчого регулювання Чинний КПК України передбачає декілька процесуальних дій, які стосуються втручання в приватне життя особи (листування, особисте спілкування, охоронювану законом таємницю) та мають певну схожість. Мова йде про застосуван-ня та співвідношення Глави 15 Розділу ІІ КПК України та параграфу 2 Глави 21 Розділу ІІІ КПК України (а саме можливості отримання тимчасо-вого доступу до речей і документів та проведен-ня негласних слідчих (розшукових) дій). Водночас, положеннями Глави 15 Розділу ІІ КПК України закріплено можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримання доступу до особистого листування особи та інші записи особистого характеру (п.6 ч.1 ст.162 КПК Украї-ни) та інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змі-сту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України) [9]. При цьому КПК України не за-кріплено обсяг втручання в охоронювану зако-ном таємницю в порядку здійснення такого захо-ду забезпечення кримінального провадження, у зв’язку із чим, на практиці, під виглядом тимча-сового доступу до речей та документів фактично відбувається втручання у приватне спілкування, шляхом зняття та копіювання інформації, яка міститься в програмному забезпеченні технічно-го обладнання, тобто відбувається зняття інфо-рмації з транспортних телекомунікаційних ме-реж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними ме-режами доступу) та зняття інформації з елект-ронних інформаційних систем, порядок здійс-нення яких закріплено статтями 263, 264 КПК України та є втручанням в приватне спілкуван-ня. На сьогодні однією з найголовніших про-блем залишається охорона особистого листу-вання в різного роду месенджерах. Так, аналізуючи судові рішення на офіцій-ному веб-сайті "Єдиний реєстр судових рі-

шень", варто зазначити, що досить часто слідчі судді під час розгляду клопотань слідчо-го/прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, фактично порушують гарантовані права особи та надають дозвіл на доступ до листування в месенджерах із зазна-ченням в резолютивній частині рішення приб-лизно однаковий текст: "�надати� право на тимчасовий доступ (можливість ознайоми-тися, зняти їх копії та вилучити їх) до оригі-налів інформації, що містяться в електрон-ному вигляді в мобільному терміналі� на якому встановлено програмне забезпечення, а саме: Skype, Viber, WhatsApp, ooVoo, Line, Google, Talk, Facebook, Messenger, iMessages, ChatOn, ICQ, Mail@Агент, GaduGadu, Однок-ласники, Вконтакте, СМС� за увесь період використання власником вище вказаного мо-більного терміналу, що містяться в елект-ронному вигляді та становлять охоронювану законом таємницю спілкування особи�" [18]. Жодним чином не зачіпаючи питання закон-ності таких рішень слідчих суддів загалом, слід зазначити, що таке тлумачення норм чинного законодавства України є простим нехтуванням прав осіб і в такому випадку результати всього досудового розслідування може бути поставле-но під сумнів. Варто також звернути увагу, що суди апеля-ційної інстанції відмовляють у відкриття прова-дження за апеляційними скаргами на подібні ухвали слідчих суддів, зазначаючи, що така ух-вала не внесена до переліку ухвал слідчого су-дді, що можуть бути оскаржені, визначеного КПК України [19]. В такому випадку, законність та обґрунтова-ність подібних ухвал слідчого судді не може бу-ти перевірена в апеляційній інстанції, а орган досудового розслідування, користуючись цим, фактично порушуючи право особи на таємницю спілкування, підміняє проведення негласної слі-дчої (розшукової) дії (отримання дозволу на проведення, якої є значно складнішим, з огляду на важливість для особи прав і свобод, які фак-тично обмежуються) іншою процесуальною дією (порядок отримання дозволу на проведення якої є більш спрощеним). Не беручи до уваги вказане вище та з огляду на нормативно-правові акти і прецедентну прак-тику ЄСПЛ, орган досудового розслідування по-винен в даному випадку отримувати дозвіл саме на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку, передбаченому параграфом 2 Глави 21 Розділу ІІІ КПК України.  
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Водночас, справедливим буде відмітити, що проведення вказаних слідчих дій негласно озна-чає їх неочевидність, таємний характер для осіб, які не мають до них відношення, а насамперед для осіб, груп, організацій, щодо яких вони про-водяться. Це дає можливість нейтралізувати можливу протидію з їхнього боку, убезпечити учасників таких дій, поліпшити результатив-ність, зберегти в таємниці факт їх здійснення, засоби і методи, які при цьому застосовувалися [20, с.32–33]. Натомість, у випадку отримання дозволу на проведення негласних слідчих (роз-шукових) дій в порядку, передбаченому параг-рафом 2 Глави 21 Розділу ІІІ КПК України, з ме-тою порушення таємниці приватного спілкування осіб вже після фактичного вилучення технічного пристрою, виключає «таємний характер» такої дії.  У зв’язку з викладеним, невиправданими та необґрунтованими вбачаються пропозиції щодо внесення змін до КПК України та розширення переліку кримінальних проваджень в яких може бути надано дозвіл на втручання у приватне спі-лкування шляхом доповнення вказаного переліку провадженнями щодо середньої тяжкості кримі-нальних правопорушень та обмеження кола осіб, приватне спілку яких може бути обмеження підо-зрюваним та обвинуваченим [1, с.18]. Також, неможливо не звернути увагу на не-досконалість законодавчої техніки застосованої під час формулювання норм чинного КПК Укра-їни. Так, під час буквального тлумачення зазна-чених вище норм вбачається, що одні й ті ж са-мі дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, які пов’язані із втручанням у приватне життя та особисте спіл-кування особи, фактично регулюються двома різними за своєю суттю положеннями КПК Укра-їни та передбачають різні порядки отримання дозволу на таке втручання. З огляду на проведені дослідження, зважаю-чи на значущість для особи збереження її права на конфіденційність приватного життя та особи-стого спілкування, яке може проявлятись у будь-які формі (телефонні розмови, звичайне та електронне листування, направлення текстових повідомлень за допомогою різних месенджерів, направлення голосових повідомлень та зобра-жень тощо), а також задля забезпечення прин-ципів верховенства права та юридичної визна-ченості є необхідним внесення змін до статті 162 КПК України та виключення п.6 ч.1 ст.162 КПК України. Адже ситуація, яка склалася на сьогоднішній момент, не тільки породжує поми-лки під час надання на практиці слідчими суд-

дями дозволів на проведення вказаних проце-суальних дій, але й порушує права особи на привітність спілкування, які надано їй Конститу-цією України, Конвенцією та іншими норматив-но-правовими актами.  В свою чергу, саме звернення задля отри-мання дозволу на проведення негласних слід-чих (розшукових) дій в рамках проведення до-судового розслідування, з проханням надати дозвіл на втручання у приватне спілкування окремої особи, дозволить забезпечити дійсно ефективний попередній судовий контроль за законністю проведення вказаного втручання і запобігти свавіллю з боку правоохоронних орга-нів щодо безпідставності такого втручання.  Задля забезпечення єдності судової практи-ки із вказаного питання та з метою перешко-джання безпідставному втручання з боку пра-воохоронних органів у приватне спілкування осіб і запобіганню процесуальних помилок Ви-щим спеціалізованим судом України (далі – ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ було ухвалено Інформаційний лист "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотри-манням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення криміналь-ного провадження", в якому вказано, що зазна-чені процесуальні дії слід відмежовувати, а са-ме тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому чис-лі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втру-титися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомуніка-ційних мереж (ст.263 КПК України) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку (п.п.17.1) [21]. Однак вказані рекомендації ВССУ щодо за-стосування кримінального процесуального за-кону не беруться до уваги або відкрито ігнору-ються органами, що проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні та слідчими суддями місцевих судів. У такому ви-падку, принцип попереднього судового контролю стає ілюзорним та ставить під сумнів дотриман-ня загальних засад кримінального провадження під час проведення досудового розслідування взагалі.  
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З огляду на вказане залишається відкритим питання, що саме робити з доказами, які отри-манні слідчим внаслідок перегляду листування особи в різних месенджерах в порядку тимчасо-вого доступу до речей і документів. Звідси є очевидним, що докази, які отриманні після втручання у приватне спілкування особи в порядку, передбаченому параграфом 2 Глави 21 Розділу ІІІ КПК України, є недопустимими, адже процесуальні дії внаслідок яких вони отримані, проведено з порушенням норм чинно-го КПК України, а дозвіл на їх проведення отри-мано з суттєвим порушенням умов встановле-них КПК України для отримання дозволу слідчого судді. Разом з тим усі інші докази, які будуть отриманні в ході досудового розсліду-вання за допомогою таких недопустимих доказів також буде визнано недопустимими (концепція "плодів отруєного дерева"). Тобто, під час вирішення питання про недо-пустимість доказів, отриманих органом досудо-вого розслідування, шляхом описаним вище, в кожному конкретному випадку необхідно врахо-вувати обставини справи. Однак вбачається, що докази отриманні в результаті втручання в приватне спілкування без отримання ухвали слідчого судді апеляційного суду області, є та-кими, що отриманні з істотним порушенням прав, свобод та інтересів особи, закріплених Конституцією та законами України, міжнарод-ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а тому такі докази не відповідають критерію допустимості. Висновки По-перше, особа, яку не повідомлено про те, що її спілкування може бути піддано втручанню з боку державних органів, в будь-якому випадку, має право обґрунтовано сподіватись на приват-ність свого спілкування, яке підлягає захисту ст.8 Конвенції. Використання особою програм-ного забезпечення, яке захищається наскрізним шифруванням (при передаванні даних, доступ до повідомлень мають тільки користувачі, заді-

яні у спілкуванні), апріорі означає, що особа ба-жає обмежити доступ третіх осіб до свого лис-тування, а тому отримання доступу до технічно-го обладнання не включає в себе доступ до програмного забезпечення, а переписка осіб у Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, смс є приватним спілкуванням. Такий доступ вважається не обмеженим його володі-льцем або утримувачем та не потребує наявно-сті відповідного судового рішення тільки у випа-дку наявності його письмового дозволу. По-друге, для того, щоб втручання в приватне спілкування не порушувало вимоги ст.8 Конвен-ції, воно має бути здійснено в порядку, встанов-леному законом. В КПК України закріплено ви-ключний перелік слідчих дій, під час яких можливе втручання в приватне спілкування, а порядок їх здійснення визначений Главою 21 Ро-зділу ІІІ КПК України. Таким чином, слідчий суддя суду першої інстанції має право давати дозвіл на відшукання і вилучення приватних комп’ютерів та смартфонів, однак втручання в приватне спі-лкування осіб можливе лише на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду області. По-третє, докази отриманні в результаті втру-чання в приватне спілкування без отримання ух-вали слідчого судді апеляційного суду області, є такими, що отриманні з істотним порушенням прав, свобод та інтересів особи, а тому такі дока-зи не відповідають критерію допустимості. Конфлікт інтересів Відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними осо-бами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень. Вираз вдячності Автор висловлює щиру подяку колективу ка-федри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за підтримку та поради щодо напрямку дослі-дження. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Савляк І. І. Таємниця спілкування як засада кримінального провадження: автореф. дис. � докт. фі-лос. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 25 с. 2. Білічак О. А. Загальні положення про втручання в приватне спілкування за КПК України. Науковий віс-ник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 1 (9). С. 201‒204. 3. Самбор М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телеко-мунікаційних мереж та встановленням радіоелектронного засобу: умови для проведення та гаранту-вання прав людини та громадянина як споживача рухомого (мобільного) зв’язку. Вісник Дніпропет-ровського університету ім. А. Нобеля. Серія "Юридичні науки". 2013. № 1 (4). С. 74–81. 4. Adam M. The iPhone meets the fourth amendment. UCLA Law Review. 2008 Vol. 27. P. 27–58. 5. Warken C. Classification of Electronic Data for Criminal Law Purposes. Information exchange and data pro-
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