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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 

Відповідно до норм ст. 62 Конституції України обвинувачення не мо-
же ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 
користь. У кримінальному провадженні наведена конституційна норма на-
буває особливого значення, про що свідчить положення ст. 17 КПК Украї-
ни, у ч. 3 якої вказано на те, що підозра та обвинувачення не можуть ґрун-
туватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Відтак, по-перше, до-
тримання встановленого законом процесуального порядку збирання доказів 
є запорукою доведення вини особи; по-друге, сприяє досягненню завдання 
кримінального провадження, зокрема щодо швидкого, повного і неупере-
дженого розслідування кримінальних правопорушень. Одним із способів 
збирання доказів є проведення уповноваженими особами слідчих (розшуко-
вих) дій, вважливе місце в системі яких посідає обшук. У цьому разі важли-
ве значення має чітке закріплення законодавчих підстав його проведення, 
оскільки проведений за відсутності на те підстав обшук буде недійсним, а 
встановлені в ході нього докази недопустимими. 

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального право-
порушення уповноважені особи проводять певний комплекс слідчих (роз-
шукових) дій. При цьому їх характер і послідовність визначається в кожно-
му кримінальному провадженні окремо, зокрема в залежності від виду зло-
чину, встановлених обставин його вчинення та ін. Процесуальний порядок і 
форма проведення конкретної слідчої (розшукової) дії різняться між собою, 
але усі вони спрямовані на: 1) збирання доказів вчинення кримінального 
правопорушення; 2) виявлення знаряддя вчинення кримінального правопо-
рушення або цінностей, які були здобуті злочинним шляхом; 3) перевірку 
вже отриманих доказів; 4) розшук злочинця. У цьому разі важливе значення 
має проведення обшуку, який відрізняється від інших процесуальних дій 
підставами, формою і цілями проведення. З огляду на предмет нашого до-
слідження, більш детально зупинимося саме на аналізі підстав для прове-
дення обшуку. 

Насамперед слід зазначити, що першоосновою нормативно-правового 
регулювання проведення обшуку є ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а також ст. 30 Конституції України. Зокрема, у но-
рмах зазначених статей передбачено, що обшук проводиться не інакше як за 
вмотивованим рішенням суду. Лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 
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осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений 
законом, порядок обшуку житла та іншого володіння особи. Тобто, таке 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічно-
го добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захи-
сту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

З прийняттям чинного КПК України будь-яка слідча (розшукова) дія 
повинна проводитися не інакше як за наявності для того законних підстав, 
тобто, як випливає зі змісті ч. 223 КПК України, це наявність достатніх ві-
домостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Інакше кажучи, 
як уже було зазначено вище, це є загальна підстава для проведення будь-
якої слідчої (розшукової) дії. Ця підстава є і фактичною та вказує на дві вза-
ємопов’язані її складові – «наявність достатніх відомостей» та «можливість 
досягнення мети». Однак, у науково-практичних коментарях до КПК Укра-
їни 2012 р. зазначається, що у законі не вказується, яка саме сукупність ві-
домостей може бути визнана достатньою для проведення слідчої дії. Перед-
усім, як слушно зауважують вчені, законодавець вживає словосполучення в 
множині, а значить мова повинна йти не про одиничні повідомлення, відо-
мості, докази, а про їх сукупність. До того ж, визначення достатності відо-
мостей для проведення слідчої (розшукової) дії пов’язано з їх оцінкою з то-
чки зору достатності та залежить від внутрішнього переконання слідчого чи 
прокурора. На цій основі вчені вважають, що достатньою уявляється певна 
сукупність відомостей, яка при її оцінці приводить слідчого чи прокурора 
до єдиного висновку – про необхідність проведення слідчої (розшукової) 
дії, під час якої буде досягнута її мета як ідеальна модель того результату, 
якого намагається досягти слідчий чи прокурор. При цьому було б неспра-
ведливо вимагати отримання підстав, які з достовірністю встановлюють 
можливість досягнення її мети, адже достатнім є високий ступінь достовір-
ності. Відтак відомості, що вказують на можливість досягнення мети слід-
чої (розшукової) дії, можуть бути отримані в ході проведення процесуаль-
них дій оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, передбачених 
КПК України. Що ж стосуються мети проведення конкретної слідчої (роз-
шукової) дії, то вона вказується у відповідній статті КПК України, що без-
посередньо регулює процесуальний порядок її проведення. 

Дещо по-іншому підстави для проведення слідчих (розшукових) дій 
визначено у науково-практичному коментарі КПК України за редакцією 
С. В. Ківалова. Так, у коментарі до ст. 223 КПК України під юридичними 
(правовими) підстави розуміються положення, відповідно до яких у законі 
міститься вказівка на те, що слідчий має право проводити певні слідчі дії за 
наявності відповідної постанови, а у випадках, прямо передбачених зако-
ном, ще й наявність постанови, згоди прокурора або ухвали слідчого судді. 
У свою чергу, фактичною підставою є дані, що маються в розпорядженні 
слідчого, які дозволяють дійти висновку щодо необхідності виконання в 
інтересах розслідування конкретної слідчої дії. Ці дані не завжди повинні 
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мати характер доказу, вони можуть бути отримані з непроцесуальних дже-
рел. Зокрема, обшук може проводитися виходячи з отриманих оперативним 
шляхом відомостей про наявність знарядь злочину в певній квартирі, буди-
нку чи іншому володінні особи. 

Суттєвих змін зазнала й процесуальна форма проведення обшуку, у 
зв’язку з чим підстави для його проведення також було змінено. Насампе-
ред, у чинному КПК України, на відміну від попереднього КПК України 
1960 р. не передбачено окремої статті, яка б регулювала підстави для про-
ведення обшуку. Лише у ч. 2 ст. 234 чинного КПК України вказано, що об-
шук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, тобто це і є спеціальна 
та правова (юридична) підстава. 

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх 
відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зок-
рема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального 
правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчи-
нення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкрит-
тя правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про об-
ставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному 
приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в 
тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або 
місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть 
бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріа-
лах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях 
громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слі-
дчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці дані також 
можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом. Важливим є те, що 
докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, 
повинні відповідати вимогам допустимості (ст. 86-88 КПК). 

Таким чином, нині виникає необхідність у внесенні законодавчих змін з 
питань особистого обшуку особи, що стане додатковою процесуальною гаран-
тією обшукуваного та дієвості здійснення кримінального провадження. 

Підсумовуючи викладене вище, слід відзначити, що на сьогодні за-
лишається законодавча невизначеність та протиріччя між положеннями 
КПК України, які регулюють підстави і порядок проведення обшуку. На-
самперед, необхідно запровадити чітку й логічну побудову норм, що регу-
люють порядок здійснення особистого обшуку, оскільки в порівнянні з ін-
шими видами обшуку він має свої процесуальні особливості. 

Одержано 12.06.2017  


