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legal norms, the prescriptions of which created certain guarantees of obtaining reliable factual data.  

Inadmissible are the evidence obtained from such sources, such means and in such a manner, in which the 
proper observance of the protection of human rights and freedoms is not ensured in accordance with the 
requirements of the rule of law and the principle of proportionality, as well as question the authenticity of 
the evidence itself. 

The standard of proof beyond a reasonable doubt means that the system of admissible and reliable 
evidence excludes any other reasonable explanation of the event that is the subject of trial, in addition to 
the one that is formed in the court decision. 
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Досліджено тимчасовий доступ до речей і документів як інститут, який обмежує права і 

свободи людини в межах кримінального провадження та його основні властивості. Звернено увагу 

на проблематику, яка полягає у виникненні численних ризиків порушення прав людини під час 
застосування тимчасового доступу до речей і документів через необґрунтованість та слабку 
аргументованість клопотань слідчих про тимчасовий доступ, а також поверхневій оцінці обставин 
слідчим суддею з огляду на перевантаженість матеріалами клопотань. Досліджено статистичні 
дані, які вказують на необхідність послідовного реформування судового контролю у напрямі 
вивчення матеріалів та прийняття обґрунтованих рішень. 

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до 
речей і документів, права і свободи людини та громадянина, обмеження прав і свобод людини, 

судовий контроль. 
 

Постановка проблеми. Тимчасовий доступ до речей і документів в межах 

кримінального процесу є складовою інституту заходів забезпечення кримінального 

провадження. Він привертає увагу науковців тому, що має досить специфічну процедуру 

отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, яку надає слідчий суддя 

за результатами розгляду клопотання. Механізм судового контролю вказує на те, що цей 

захід певною мірою обмежує права, свободи або законні інтереси людини – учасника 
кримінального провадження або третьої особи. Із цим пов‘язана проблематика 

досліджуваного заходу, яка полягає в існуванні ризиків порушення прав осіб тому, що 

до слідчих суддів надходить велика кількість клопотань про надання тимчасового 

доступу, а також наявні специфічні особливості в аспекті надання тимчасового доступу 

до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В подальшому 

з‘ясовується, що реформування кримінального процесуального законодавства шляхом 

закріплення за деякими інститутами механізму судового контролю виявилося замало, 

щоб удосконалити правозахисний сектор у національній правовій системі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 

Дослідженням різних аспектів правового інституту тимчасового доступу до речей і 

документів присвятили свої праці такі науковці, як: С. Андрусенко, І. Басиста, І. Гловюк, 
М. Климчук, М. Макаров, В. Нерсесова, М. Погорецький, В. Сокуренко, Л. Удалова, 

В. Фаринник, В. Федченко, С. Чернявський, О. Шило тощо. 

Мета: дослідити тимчасовий доступ до речей і документів в аспекті заходів 

забезпечення кримінального провадження та його властивості щодо обмеження прав і 
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свобод людини в кримінальному провадженні; висвітлити практичну проблематику 

тимчасового доступу до речей і документів. 

Виклад основного матеріалу. У Главі 15 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК України) викладено визначення поняття «тимчасовий доступ до 

речей і документів», особливості правової природи та застосування цього інституту у 

кримінальному процесі, а також окреслено процесуальний порядок реалізації положень 

вищезазначеної Глави кодифікованого закону. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України 

«тимчасовий доступ до речей і документів» полягає у наданні стороні кримінального 

провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості 

ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) [1]. Треба 

звернути на місце тимчасового доступу до речей і документів у системі кримінального 
процесу. Зокрема, цей  інститут в узагальненому вигляді можна представити як складову 

заходів забезпечення кримінального провадження. Він досить значущий для системи 

заходів забезпечення тому, що реалізує їхню мету, створюючи умови для забезпечення 

дієвості кримінального провадження, яка досягається шляхом надання сторонам 

кримінального провадження рівних можливостей у збиранні доказів, їх подальшому 

застосуванні відповідно до фактичних обставин події, а також наданні у судовому 

засіданні для безпосереднього дослідження зібраних фактичних даних під час вирішення 

питання про винуватість або невинуватість обвинуваченого тощо. Тимчасовий доступ до 

речей і документів за своєю правовою природою є джерелом отримання важливої для 

сторін кримінального провадження інформації та досягнення кожною певної 

стратегічної мети у конкретному провадженні. До того ж фактичні дані, отримані під час 
досудового розслідування, є аргументацією власної позиції та чинником переконання 

суду в істинності викладеної позиції. Тимчасовий доступ до речей і документів має 

досить аргументоване і досконале підґрунтя, однак цей інститут має особливості, які 

досі не врегульовані у чинному КПК України. Переважно це стосується ключової 

особливості досліджуваного інституту: тимчасовий доступ до речей і документів певною 

мірою здатен обмежувати права, свободи та законні інтереси особи, що повинно бути 

суцільно врегульовано для запобігання порушення прав людини та громадянина в межах 

кримінального провадження. У цій ситуації варто зважати на певні ризики, які наявні в 

кожному кримінальному провадженні під час застосування норм інституту тимчасового 

доступу і можуть призвести до порушення прав особи, яка досить часто прямо не 

стосується розслідуваного кримінального провадження. Зокрема, сторона захисту або 

обвинувачення зацікавлені в отриманні необхідної для доведення вини або 
невинуватості інформації, і за цих умов може виникнути ризик порушення прав третьої 

особи або учасника кримінального провадження, яка де-факто володіє інформацією. 

В. Фаринник у власному дослідженні на тему інтерпретації сутності заходів 

забезпечення кримінального провадження у новому КПК України розглядає їх як 

різновид заходів кримінального процесуального примусу. Зокрема, в розумінні науковця 

заходами кримінального процесуального примусу є передбачені кримінальним 

процесуальним законом заходи примусового характеру, які застосовуються виключно 

уповноваженими на те державними органами, їх посадовими особами  в межах 

кримінального провадження до його учасників залежно від потреби «… з метою 

недопущення дійсних і можливих перешкод, які перешкоджають реалізації завдань 

кримінального судочинства» [2, с. 134–136]. Зважаючи на це розуміння, треба 
констатувати, що заходи забезпечення кримінального провадження за своєю сутністю 

дійсно можна вважати різновидом кримінального процесуального примусу тому, що 

вони спрямовані на створення належних умов для досягнення мети кримінального 

провадження та реалізації фундаментального принципу кримінального процесу – 

невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення. При цьому застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження не є обов‘язковим у кожному кримінальному провадженні. По-перше, у 

чинному КПК України нараховується 10 заходів забезпечення, а по-друге, звернення до 

процедури того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження залежить 

від поведінки учасників, тобто невиконання, неналежне виконання обов‘язків 

суб‘єктами кримінального процесу, а також превентивні заходи. В. Фаринник визначає 

заходи забезпечення кримінального провадження як «… заходи державно-правового 
примусу, що застосовуються уповноваженими державними органами та особами, у 

встановленому законом порядку до підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка 
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та інших осіб кримінальної процесуальної діяльності з метою запобігання та припинення 

їхніх неправомірних дій, забезпечення, виявлення та закріплення доказів, досягнення 

завдань кримінального судочинства та дієвості провадження» [2, с. 135]. 

На нашу думку, треба погодитись із дефініцією, сформованою В. Фаринником, 

що заходи забезпечення кримінального провадження базуються на процесуальному 

примусі, спрямовані на реалізацію завдань кримінального процесу, збирання доказів і 

реагування на неналежну поведінку учасників кримінального провадження тощо. Однак 

думки науковців у розумінні поняття «заходи забезпечення кримінального 

провадження» дещо не збігаються. Зокрема, В. Рожнова, Д. Савицький та Я. Конюшенко 

це поняття інтерпретують як «передбачені кримінальним процесуальним законом 

процесуальні засоби державно-правового примусу…» [3, с. 246]. Однак у їх призначенні 
вони погоджуються з В. Фаринником, стверджуючи, що заходи забезпечення спрямовані 

на досягнення дієвості кримінального провадження. О. Фірман аналогічно репрезентує 

заходи забезпечення кримінального провадження як передбачені законом групу заходів 

кримінального процесуального примусу [4, с. 236]. 

Крім того, ще низка науковців виокремлюють ознаки і особливості заходів 

забезпечення кримінального провадження загалом та кожного окремо (В. Назаров, 

О. Миколенко тощо) [5, с. 104; 6, с. 82], а також дослідники відхиляють думку 

стосовно того, що заходи кримінального процесуального примусу та заходи 

забезпечення кримінального провадження можна ототожнювати (Г. Кожевніков та 

О. Гумін) тощо. 

Однак треба звернути увагу, що у проаналізованих дефініціях, сформульованих 
науковцями, поверхово або взагалі не простежується ключова ознака заходів 

кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів. Вони 

певною мірою обмежують права і свободи особи в межах кримінального провадження. В 

теорії кримінального процесу кримінальне провадження розуміють як матеріальну 

процесуальну форму, яка є уніфікованою і ґрунтується на заходах кримінального 

процесуального примусу. До цих заходів належить тимчасовий доступ до речей і 

документів тому, що надання власником конкретних речей і документів для 

ознайомлення сторонам кримінального провадження здійснюється виключно на підставі 

ухвали слідчого судді або суду, що вже є певною формою примусу. Якщо власником не 

виконується законний припис суду, то суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження має право постановити ухвалу на проведення обшуку. При цьому 

ініціатором дійсно може бути будь-яка сторона. 
Тимчасовий доступ до речей і документів обмежує суспільні або приватні права 

особи тому, що інформація, яку необхідно отримати, може міститися у абсолютно різних 

речах і документах. Чинним КПК України передбачено певні обмеження для доступу до 

окремих видів таких об‘єктів, зокрема матеріалів обміну інформацією між захисником та 

його клієнтом, а також особливий порядок доступу до інформації, що підлягає захисту 

законодавством, яке регулює суспільні відносини у сфері охоронюваної законом таємниці 

[7, с. 32]. Відповідно до положень КПК України, суб‘єктом надання тимчасового доступу 

до речей і документів є слідчий суддя, суд [1]. Кримінальне процесуальне законодавство 

таким чином визначає, що це рішення повинно прийматися в межах судового контролю і 

повнота відповідальності за нього покладається на суд, слідчого суддю, хоча наслідки у 

вигляді юридичної відповідальності за неправомірне надання тимчасового доступу до 
речей і документів не визначені. Однак слідчий суддя своїм рішенням обмежує право 

власності особи на майно і закріплює механізми процесуального примусу, які мають бути 

застосовані у разі відмови власника, користувача або розпорядника надавати тимчасовий 

доступ до об‘єктів, визначених ухвалою суду. 

Відповідно до офіційної статистики застосування тимчасового доступу до речей і 

документів в межах кримінального провадження є доволі поширеним. Для розуміння 

динаміки звернення до цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчими 

ми здійснили статистичну вибірку послідовно, почавши відлік для аналізу з 2013 року, 

коли досліджуваний інститут було певним чином реформовано та впроваджено 

механізми судового контролю. Далі під час дослідження було використано дані 2014–

2020 рр. для формування порівняльних результатів за значний проміжок часу. Крім того, 

треба зауважити, що статистичним даним у межах кримінального судочинства не 
приділено достатньо уваги, але їх збір, систематизація і аналіз можуть справити значний 

позитивний вплив на формування корисних практичних рекомендацій для 
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вдосконалення певних правових позицій, зокрема в межах кримінального 

процесуального законодавства, а також стати міцним підґрунтям для здійснення 

правозахисної політики в Україні. Аналіз статистичних даних, проведення порівняльних 

досліджень, виокремлення ймовірних порушень є способами виявлення та запобігання 

потенційним ризикам неправомірного обмеження або порушення прав людини під час 

прийняття будь-якого процесуального рішення або проведення процесуальної дії тощо.  

Отже, за результатами порівняльного аналізу статистичних даних застосування 

тимчасового доступу до речей і документів можна простежити певну закономірність, що 

загалом у щорічній кількості клопотань про застосування тимчасового доступу до речей і 

документів немає різких відмінностей, однак найбільшу кількість клопотань про 

застосування цього заходу було подано у 2015 та 2017 році. За офіційними даними, це 
252 793 клопотання і 257 744 клопотання відповідно, однак за даними 2019 та 2020 року їх 

кількість дещо знизилася, що зумовлено певними правозахисними процесами, 

інтенсифікація яких відбувається у всіх галузях права національної правової системи [8-9].  

Однак, незважаючи на зменшення кількості подання клопотань про тимчасовий 

доступ до речей і документів, практики звертають увагу на проблему великого обсягу 

даних клопотань, через що слідчий суддя не може ґрунтовно вивчити обставини справи 

та доцільність (або недоцільність) надання тимчасового доступу у конкретній ситуації. 

Слідчий суддя досить поверхово оцінює необхідність цього заходу забезпечення 

кримінального провадження у конкретній ситуації і розглядає клопотання, тим самим 

обмежуючи права і свободи особи, якій належать речі або документи, зазначені у 

клопотанні службовою особою. Статистика свідчить, що із 223 979 клопотань, поданих у 
2020 році, судом задоволено 191 296 клопотань, тобто 85,4 % від загальної кількості [8]. 

Цей показник підтверджує деяку поверховість у задоволенні клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів тому, очевидно, що це велика кількість матеріалів, які 

необхідно проаналізувати, але суддя не займається виключно розглядом клопотань про 

тимчасовий доступ до речей і документів, адже поряд з цим необхідно приділити увагу 

великій кількості клопотань про застосування інших заходів кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій. Із цього випливає аргументований 

кількісними показниками, логічний висновок щодо формальності судового контролю 

через велике навантаження слідчих суддів. Існує необхідність певним чином 

реформувати порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, розширивши 

коло суб‘єктів, уповноважених на прийняття рішення про надання тимчасового доступу 

до речей та документів. Цілком доцільно було б надати таку можливість прокурору, 
щодо, наприклад, певних суб‘єктів – державних органів, установ, організацій, що в 

жодному разі не зменшує гарантії законності прийняття ним рішення про надання 

слідчому тимчасового доступу до речей і документів. 

Прокурор є суб‘єктом реалізації права на свободу та особисту недоторканність і 

фактично гарантом дотримання конституційних прав і свобод в межах досудового 

розслідування. Незважаючи на те, що на етапі досудового розслідування найбільш 

важливі рішення ухвалюються слідчим суддею, діяльність прокурора із забезпечення 

дотримання прав і свобод особи – учасника кримінального провадження є 

перманентною з огляду на положення законодавства. Однією з найголовніших функцій 

прокурора є функція нагляду за додержанням і застосуванням законів. У ст. 2 Закону 

України «Про прокуратуру» окреслено функції прокуратури, до яких належить 
підтримання державного обвинувачення; представництво інтересів громадян у 

визначених законом випадках, а також нагляд за додержанням законів органами, які 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство тощо [10]. На 

нашу думку, базовим повноваженням прокурора є «нагляд за додержанням законів у 

формі процесуального керівництва» як зазначено у ст. 36 КПК України [1], що, звісно, за 

своєю суттю не є зовсім правильним і про що досліджувалося у попередніх роботах. 

Норми у КПК України, якими регламентовано інститут тимчасового доступу до 

речей і документів, вказують на значну роль прокурора у застосуванні тимчасового 

доступу до речей і документів та поданні відповідного клопотання до суду. У ст. 160 

КПК України зазначено, що «слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням 

за погодженням з прокурором» [1]. Відповідно до функціонального обов‘язку 

прокурора, що полягає у контролі за дотриманням конституційних прав і свобод 
людини, ця норма свідчить про значний ступінь обмеження прав і свобод тимчасовим 

доступом до речей і документів, який підлягає судовому контролю. 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

ISSN 2078-3566 281 

Як показує практика, проблематика у сфері застосування тимчасового доступу до 

речей і документів часто пов‘язана з доступом до банківської таємниці та охоронюваної 

законом таємниці загалом, адже відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «… 

відомості, які можуть становити банківську таємницю» містять елементи охоронюваної 

законом таємниці, що спричиняє спеціальний та більш складний порядок отримання 

доступу лише у випадку доведення неможливості отримати важливі для досудового 

розслідування відомості в інший спосіб та довести обов‘язкові для досудового 

розслідування обставини. 

Як зауважує О. Булейко, суддя Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду: «… розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, 

здійснюється виключно судом у порядку цивільного або кримінального судочинства. У 
процесі розкриття банком інформації щодо юридичних чи фізичних осіб на суд як орган 

судової влади покладається подвійна функція. Суд здійснює правосуддя, а також 

судовий контроль за законністю та обґрунтованістю…» [11]. У випадку задоволення 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд, як суб‘єкт судового 

контролю, виконує функцію забезпечення дотримання конституційних прав і свобод 

людини під час проведення дій, які пов‘язані з обмеженням цих прав і дозвіл на які був 

наданий слідчим суддею. 

У теорії кримінального процесу можна виокремити два різновиди підстав для 

отримання інформації під час досудового розслідування та судового провадження в 

межах кримінального судочинства. У кримінальному процесі наявна класична структура 

класифікації підстав тому, що для витребування інформації в межах кримінального 
провадження є фактичні та юридичні підстави. До першого виду підстав відносять 

фактичні підстави, тобто відомості, які повинні бути витребувані або вилучені, належать 

до предмета доказування відповідно до ст. 91 КПК України. Під фактичними підставами 

для витребування інформації розуміють обов‘язкові елементи доказування в межах 

кримінального процесу, які є обґрунтуванням подій, фактів та обставин, які в 

подальшому інтерпретуються як докази і використовуються в матеріалах кримінального 

провадження для реалізації завдань кримінального процесу, у вузькому розумінні – 

доведення винуватості або невинуватості особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. До предмета доказування у ст. 91 КПК України віднесено подію 

кримінального правопорушення та її основні складові, винуватість обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, та інші диференційовані обставини тощо [1]. До другого різновиду 
підстав треба віднести юридичні, які полягають у витребуванні необхідної інформації, 

зважаючи на матеріальну складову, тобто наявність кримінального провадження. Ця 

підстава характеризується внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (далі – ЄРДР), поданням клопотання до суду про надання тимчасового 

доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 

З огляду на вищезазначене треба зауважити, що звернення до слідчого судді із 

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що 

становлять банківську таємницю, можливе виключно за умови наявності фактичної та 

юридичної підстави, тобто необхідності доведення відомостей, які входять до предмета 

доказування, є важливими і містять ключові фактичні дані, а також відомості про кримінальне 

правопорушення внесено до ЄРДР відповідно до вимог КПК України і з дотриманням 
встановлених строків, а клопотання про тимчасовий доступ складено і обґрунтовано належним 

чином, погоджено та подано на розгляд. Це типова модель ідеальних умов для ухвалення 

слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до речей і документів, за якої ризики 

порушення прав і свобод людини є мінімальними і діють гарантії їх забезпечення. 

Однак непоодинокими є випадки, коли суб‘єкти, які подають, погоджують і 

розглядають клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюють 

порушення прав і свобод людини. У цьому разі повинна бути дієва та досконала 

процедура оскарження, щоб особа мала можливість захистити порушене право. 

Тимчасовий доступ до речей і документів обмежує права особи тому, що слідчий суддя, 

з одного боку, здійснює судовий контроль та забезпечує дотримання прав і свобод 

людини, а з іншого – видає припис володільцю речі або документа надати належне йому 

майно уповноваженій особі. У зв‘язку з цим у КПК України частково регламентована 
можливість оскарження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, адже у ч. 

1 ст. 309 КПК України, у якій зазначено, що «під час досудового розслідування можуть 
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бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про: … 10) тимчасовий 

доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які 

посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, 

за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються 

можливості здійснювати свою діяльність» [1]. При цьому варто констатувати, що не 

лише в цих випадках відбувається серйозне втручання в права людини. Також це 

трапляється і тоді, коли речі і документи були вилучені у передбаченому КПК України 

порядку, проте зберігаються у сторони кримінального провадження значний час і 

володільцю не повертаються або й навіть коли кримінальне провадження вже закрите. 

Незважаючи на фрагментарну регламентацію процедури оскарження ухвали про 

тимчасовий доступ до речей і документів, особа стосовно документів і речей, які 
перебувають у її віданні, коли видано відповідну ухвалу, має право у випадку порушення 

процедури розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів звернутися до 

Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Як приклад можна навести ухвалу Першої 

дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 28.04.2021 р. № 974/1дп/15-21 про 

відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Печерського районного суду міста Києва, 

який допустив грубе порушення норм процесуального права під час розгляду клопотання 

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом 

таємницю. У тексті ухвали зазначено, що «… суддя не виконав одне з основних завдань 

кримінального провадження – не забезпечив охорони прав, свобод та законних інтересів не 

тільки осіб, доступ до яких надано слідчому, а також членів їх сімей…», розкривши тим 

самим їх конфіденційні відомості [12]. 
Висновки. Тимчасовий доступ до речей і документів за своєю правовою 

природою є джерелом отримання важливої для сторін кримінального провадження 

інформації та досягнення кожною певної стратегічної мети у конкретному провадженні. 

Цей захід забезпечення кримінального провадження певною мірою здатен обмежувати 

права, свободи та законні інтереси особи, що повинно бути суцільно врегульовано для 

запобігання порушення прав людини та громадянина. Треба зважати на певні ризики, які 

наявні в кожному кримінальному провадженні під час застосування норм інституту 

тимчасового доступу і можуть призвести до порушення прав особи. Слідчий суддя, 

розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, першочергово 

повинен вживати заходів щодо запобігання порушенню прав і свобод людини. 

З‘ясовано, що через значний щорічний обсяг клопотань про тимчасовий доступ до 

речей і документів слідчий суддя досить поверхово оцінює необхідність цього заходу 
забезпечення кримінального провадження у конкретній ситуації і задовольняє 

клопотання, тим самим обмежуючи права і свободи особи, якій належать речі або 

документи, зазначені у клопотанні службовою особою. Із цього випливає 

аргументований кількісними показниками, логічний висновок щодо формальності 

судового контролю через велике навантаження слідчих суддів. Існує необхідність 

певним чином реформувати порядок надання тимчасового доступу до речей і 

документів, цілком доцільно надавши повноваження на прийняття відповідного рішення 

прокурору у певних видах суб‘єктів, які підлягають кримінальному процесуальному 

примусу, що в жодному разі не зменшує гарантії законності прийняття ним рішення про 

надання тимчасового доступу до речей і документів. 
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ABSTRACT 

Andriy Melnychenko. Restrictions of individual’s rights, freedoms and legal interests within 

temporary access to items and documents: practical aspects. Temporary access to things and a 
document as an institution that restricts human rights and freedoms in criminal proceedings and its main 
properties have been studied. Attention is drawn to the problem of numerous risks of human rights 
violations during the application of temporary access to things and documents due to unfounded and weak 
argumentation of investigators' requests for temporary access, as well as a superficial assessment of 
circumstances by the investigating judge due to overload of requests. Statistical data have been studied, 
which indicate the need for consistent reform of judicial control in the direction of studying the materials 
and making informed decisions. Temporary access to things and documents in the criminal process is part 

of the institution of measures to ensure criminal proceedings. It attracts the attention of scholars because it 
has a rather complicated procedure for obtaining a decision on temporary access to things and documents, 
which must be provided by the investigating judge based on the results of the petition. 

The mechanism of judicial control indicates that this measure to some extent restricts the rights, 
freedoms or legitimate interests of a person – a participant in criminal proceedings or a third party. 
Related to this is the problem of the measure under investigation, which is the risk of violation of the 
rights of individuals, because every year the investigating judges receive a large number of requests for 
temporary access, and there are specific features in terms of providing temporary access to things and 

documents containing legally protected secret. 
Keywords: measures to ensure criminal proceedings, temporary access to things and documents, 

human and civil rights and freedoms, restriction of human rights and freedoms, judicial control. 
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ОСНОВНІ  ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕТОДИЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
 

Стаття присвячена формуванню ключових засад побудови методико-криміналістичних 
рекомендацій та їх комплексів, призначених для оптимізації судового провадження, серед яких 

автором виділено: 
– принцип законності, що означає повну й точну відповідність алгоритмів розв‘язання 

криміналістичних ситуацій, які виникають на стадії судового провадження, змісту чинного 
законодавства, етичним нормам і моральним засадам; 

– принцип теоретичної обґрунтованості та практичної застосовності, що вимагає вагомого 
наукового обґрунтування та перевіреної на практиці ефективності, пропонованих криміналістикою 
методичних рекомендацій, які враховують як позитивний досвід, так і помилки та недоліки в 
роботі суддів у кримінальних справах; 

– принцип конкретності, що передбачає реальність тактичних рекомендацій по роботі з 
доказами, повноту й дієвість розроблюваних алгоритмів, визначеність і точність їх змісту та його 
відповідність умовам сучасної судової практики, об‘єктивності та типовості ситуацій, з якими 
доводиться стикатися суб‘єктам криміналістичної діяльності на стадії судового провадження; 

– принцип оперативності, що означає оптимальне поєднання процесуальних і 
криміналістичних засобів з метою якнайшвидшого досягнення генеральної мети кримінального 
провадження та спрямовує розробника методико-криміналістичних комплексів на забезпечення 
оптимального темпу ведення судового провадження, коли за найменшої витрати часу досягається 

найбільший ефект процесуальної діяльності; 
– принцип планомірності (етапності), який вимагає, щоб усі процеси, дії, операції в 

судовому провадженні здійснювались на плановій основі, забезпечуючи його поступальний рух до 
реалізації стратегічної мети кримінального провадження, що передбачає необхідність 
диференціації розроблюваних криміналістикою методичних алгоритмів відповідно до послідовних 
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