
Обшук: втручання в 
права, гарантовані
статтею 8 Конвенції

«Право на повагу до приватного і сімейного життя:
застосування статті 8 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод. Кримінально-
процесуальний аспект»

Шаповалова Ірина Сергіївна
суддя Павлоградського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області



Відповідно до ч. 1 ст. 234
Кримінального – процесуального
кодексу України, обшук проводиться з
метою виявлення та фіксації відомостей
про обставини вчинення кримінального
правопорушення, відшукання знаряддя
кримінального правопорушення або
майна, яке було здобуте у результаті
його вчинення, а також встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб.



Докази, на підставі яких
виноситься клопотання

про проведення обшуку, 
повинні відповідати

вимогам допустимості
(ст. 86-88 КПК України).



o Ч.3 СТ.208 КПК УКРАЇНИ 

УПОВНОВАЖЕНА СЛУЖБОВА ОСОБА, 

СЛІДЧИЙ, ПРОКУРОР МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ 

ОБШУК ЗАТРИМАНОЇ ОСОБИ

o П.5 ч.3 ст. 234 КПК України та п.4 ч.2 ст.235 

КПК України

житло чи інше володіння особи або частину 
житла чи іншого володіння особи, які мають 

бути піддані обшуку



Поняття  «ЖИТЛО» за ст.8 Конвенції

• Згідно з Конвенцією поняття «житло» не
обмежується приміщенням, яке законно займано
або створено.

• Те, чи є конкретне місце проживання «житлом»,
що підлягає захисту на підставі п. 1 ст. 8
Конвенції, залежить від наявності достатніх та
триваючих зв’язків із конкретним місцем

• Рішення у справі «Прокопович проти Росії» від
18.11.2004 р., заява № 58255/00, п. 36



У ст. 8 Конвенції французькою 
мовою поняття «domicile» має 
ширше значення, ніж поняття 

«home»
Поняття «житло» має 

тлумачитись як таке, що 
означає також 

зареєстровані офіси 
компанії, власником якої 

є приватна особа, та 
офіси юридичної особи, 
філії чи інші приміщення 

для зайняття 
підприємницькою 

діяльністю

 рішення від 30 березня 1989 р. 
у справі «Чаппел проти 
Сполученого Королівства», 
№ 10461/83, п. 26 та п. 51; 

 рішення від 16 грудня 1992 р. у 
справі «Німіц проти 
Німеччини», № 13710/88, 
пункти 29—31;

 рішення від 16 квітня 2002 р. 
у справі «Товариство «Колас
Ест» та інші проти Франції», 
№ 37971/97, пункти 40, 41)



МЕЖІ ДОПУСТИМОГО ВТРУЧАННЯ:
Втручання повинно відповідати певним критеріям,
вчинятися лише за наявності певних підстав. ЄСПЛ в своїх
рішеннях наводить підстави, за наявності яких втручання у
права не буде тягнути порушення Конвенції (умови
правомірності втручання).

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Виключно слідчим суддею (судом) 
• Підставою є оформлене відповідно до закону 

клопотання слідчого (прокурора) 
• Обов’язок (тягар) доведення покладено на слідчого, 

прокурора 
• Неприпустимим є застосування з іншою метою (рішення 

у справах «Юрій Луценко проти України», «Балицький
проти України»)



Рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» 
(Заява № 17318/06) набуло статусу остаточного 

02.03.2011 року

• У п. 73 цього Рішення Суд зазначив, що обшук житла заявниці
був проведений на підставі постанови, прийнятої судом, і,
таким чином, був предметом судового контролю. Проте
лише цей факт сам по собі не обов’язково призведе до
наявності достатніх гарантій від зловживань (див.
вищезазначену ухвалу у справі «Кронін проти Сполученого
Королівства» (Cronin v. United Kingdom).

• Разом з тим, у п. 74 Суд чітко констатує наступне:«Суд
визнає, що завдання виявлення доказів злочину може
потребувати проведення обшуку в приміщеннях третьої
сторони. Однак, цей фактор слід враховувати при
застосуванні оцінки пропорційності.»



• Компроміс між необхідністю
захисту демократичного 
суспільства та необхідністю
захисту прав конкретної особи

Невиконання вимог про законність,
обґрунтованість та вмотивованість рішення
слідчого судді тягне за собою визнання обшуку
незаконним, та розглядається Європейським
Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод



Принцип  «пропорційності» втручання

• Рішення у справі «Роумен та Шміт проти Люксембурґу» 
(Roemen and Schmit v. Luxembourg) (заява № 

51772/99) 

• Суд одноголосно постановив: «Суд взяв до уваги, що обшук, який
проводився в офісі заявниці, та конфіскація листа становили
втручання в її право на повагу до приватного життя

• Втручання мало законну мету підтримання громадського порядку
та запобігання злочинам

• При проведенні цього обшуку було дотримано спеціальних
процедурних гарантій

• Водночас Суд зауважив, що наказ про обшук був сформульований
у загальних термінах, а це надавало широкі повноваження
особам, які проводили розслідування



Стаття 235 КПК України. Ухвала про дозвіл на обшук житла 
чи іншого володіння особи

1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 
особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає 
право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 
особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, 
передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня 
постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 
особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 
володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.



Дякую за увагу!


