.·101-іЧНИМ МОТИНУН<ІНН}І ІШріІІІСННИ ІІИТ3НН}І І ІрО іІОІІУСТИМі<.:ТІ:.фаІ<ТИЧНИХ
;шних, отриУІаних 11ри

ІІронс;tсннl оІ:·І}ІіІУ 3<І 3І'ОіШ

но і3 Ію .. южснюІ\Н1 ст.

233

..

..

н Іа<.:ника жит Іа 3ПіІ

КПК: «По<.:ИJІ<ІНН}І І Ірокурора на \1ШІСІиність

провецення ог..1яду за згодою в..1асника жит.:и згідно з по ..1оженнями ч.

1 ст. 233

КПК є безпіJставню. t, ос:кі..1ьки uя норма закону не рег.:имен

тус проnецеппя ог.1яцу житла. а nетавоnлюс nшІятки

iJ

загальпого пра

nи .lа (пе,::юторкаппість житла та іншого nо.1о,:::rішІя особи)
пропикпеппя

n жит.1о

-

~Ю:Ж.lІшісп_,

ті1ьки па пі,:::rстаnі ухnали с.1і,:::rчого судді чи :ш ,:::rо

Gроні;Іьною 3І'ОіЮЮ ОСОGИ, }ll<<l НИ\1 НОЖ)іІіЄ, aGo у нсні;(к.;ШіІНИХ НИ II<IJ(K<IX,
3а3начсних у ч. З ст.

,:::ro

233

І(ьою Ко.іІСК<.:у>) ~4J. ТакиVІ чиноVІ. ІІроникнснН}І

жит.1а та іншого володіння особи не :v~ожна розг..1я.аати як засіб зби

рання речових доказів у кри:\'Ііна.тІьно:v~у прова,:::rженні.
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БАСИСТА І. В.
Наuіопальпа академія nпутрішпіх спраn. факу:тьтет

N<:! 3 (:м

Іnапо-Фрапківськ),

професор кафедри крюtінально-правовнх.!ІІІСШІІШін та

OPJ,

доктор юри;:rичпих наук. професор

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ

ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНПВ
Тимчасовий ,:::rоступ до речей і доку:иептіn по .1ягас у па.ааппі сторопі
крюліпа .1ьпого проnа,:::rжеппя особою, у nо.1одіппі якої зпахо.аяться такі
речі і j(ОІ<У\ІСНТИ, \ІОЖJІ И НОСТі 03Наtіом ИТИС}І 3 НИ 1\1 И, 3рО6ИП1 ЇХ КОІІіЇ та
ни;Іучити їх (:ціі1снити їх ниЇVІку).
Тимчасовий .аоступ
частин,

,:::ro

електронних інфор:\'rаційних систе:\'І або їх

:v~обі..1ьних тер:v~іна.1ів систе:v~

зв'язку з,:::rійснюється ш ..1яхом
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:1нитп1 ко11ії інфорvrа1~ії, rr~o міститnси н таких е;1ектронних інфорrvrа11,ійних системах

aGo

їх частинах, rvroGiлnниx терvrіналах систем 3Н,~13КУ,

Ge:1 їх ни.11ученни.
Тимчасовий доступ до речей і документів з;:rійснюється на підставі
ухва .lИ СЛі.JЧОГО судді,

.Здавалося

6

cy,;:ry [ ll .

таке .законодавче тлумачепня с еnосчасним і обrрупто

nапим, однак у практичній дія.1ьrюсті ор га піn досудового ро.зслі;:rуnаппя

і.з реалізацісю окремих положень КПК шодо процесуальпого порядку
тимчасоно1·о ;(осту11у ;ю рсчсі1 і ;~окуrvrснтін ниниксн-: ни:1ка

Так, нііt1rоні;(но ло ст.

160

11poG.. 1crvr.

КПК сторони кримінш1nноп) 11рона,т(жснни

мають право звернутися до с .lі.Jчого судді під час ;:rосудового розсліду
вання чи суду під час су;:rового прова;:rження із :к.1опотання:м про ти:м
часоnий доступ

161

;:ro

речей і докумептіn,

33

nипятком

33 лшчепих у

статті

КПК. Слі;:rчий мас пра nо зnерпутися і3 3юпачепим к.тюпоташrям .за

пого;:rжешrям .з прокуроро:м.

У

1uro1 юта н ні :ш:та чаютnс~1:
короткиt-і

1)

ник..tа}l оGстанин кpиrvrІHaJ1hH01'0 11рано11ору111енн~1, у

зв'язку з яким подається клопотання;

2)

правова

кваліфікаuія

значення:м статті

кримінального

правопорушення

із

за

(частини статті) закону України про крІтмінальну

nідп о nі;:rа..1ьпість;
З) речі і ;:rоку:мепти, тимчасовий ;:rоступ до яких пл3пусться отримати;

4)

підстави вва;нсати, що речі і доку.меити перебувають або J~шжуть

перебувати у володіииі відповідиої фізичиої або юридичиоі особи;

5) 3Начснни речей і ;~окументін ;~ли нстанош1снни оGстанин у кpиvri
нaлr-,нorvry 11рона;1женні;

6) можлиністn никористанни ик ;~окюін ні;юмостей, 11~0 vricп1тr-,c~1 н
речах і документах, та неможливість іншими способами довести обс та
вини, які передбачається довести за допо:могою uих речей і документів,

у шшадку подаrшя клопотапня про тимчасовий доступ до речей і доку
ментів, які містять охоронюnапу законом тасмшшю;

7)

обГруптуnашrя пеобхі;:rпості rшлучешrя речей і ;:rоку1tептіn, якщо

НІJ(110НІіlНС 11итанни

ни

1ropy11ryt-:тncи стороною криvr1ншrnно1'0 rrрона,І(жсн

jlj.
По-перше, результати вивчення емпірики засвідчують, що проце

суальні керівники та слідчі судді неоднозначно пі;:rходять до розу:мін
пя уrюр1юnаrюго положепня << .. ,nідстави вважати, що речі і доку)иеити
перебувають або .можуть перебувати у володіииі відповідиоі фізиrшої або
юридичиої особи>> .
.Л,ш1
н~rкm

та

11рик.;шлу, CJ1iJlЧi, реш1і3уючи
СJ1ЩЧИХ

cyililІH,

на11рантнотn

нкюінки
3аrrити

11р01(ссуш1nних

;ю

окрс\Н1Х

ксрін

юри;tичних

осіб, зокрема операторів 11обільного зв'язку д..1я документального під
твердження факту на .1ежності абонента або певного технічного засобу
зберігання, пере;:rачі інформації (мобільних терміналів систе:м зв'язку),
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ХОЧа

така

на;ІеЖНlСТh Е ОЧеІИ1іІНОЮ,

ІИ1ХО:І~ІЧИ

В

\13TeplaJIШ

КрИМlНа.-Іh

НОІ'О ІІрОІШJ(ЖеН Н~І. ЯК на \1еНе, ТО ЖОіІНОЇ КОрИСТі Ні :І такоЇ <<іІіЮІ hHOCTi>>
не 1снує.

По-..:::rруге, по ви.:J)гчених у процесі ог.:Jя..:::rу місІІЯ по..:::rії речах (пре..:::r
метах) і ..:::rоку:\tентах c.:Ji..:::rчi, знову ж таки, за вказівками процесуальних

керішшкіn, готують клопотапня про тимчасовий доступ

..:::ro

пих. Такий

постфакту:и, як па мене, n:шга ..1і суперечить супюст і ,::rапої проuесуа.:Jь

пої дії.
ТаКОЖ існує І(і.-Іа НІНІ<а ІІрОGJІС\1 і3 рСШІі3ШІіt-:ю 3аІ<ОНОіШНЧІ1Х IIOJIOЖeHh ІІ((НО 3аGорон11 )·юстуІІу )·ю о крем их речсі1 і ;(окумснтін.
Так, речюпІ і ,::rоку:v~ента:\'ш,

..:::ro

яких заборонено ..:::rоступ, є:

1) .:Jистування або інші фор:\'ш обміну інфор:v~аuією між захисником
та його :к...1ієнтом або бу..:::rь-якою особою, яка пре..:::rстав..1яє його к.тІієнта,
у зn'яжу з па,::rаппям правоnої допш.юги;

2)

об'скти, які додані до такого листуnапня або інших фор:\t об:\tіпу

інфорІ\ШІ(ією

liJ.

У 11ракт11чніі1 ,Т(і~І~Іnності унорvюнане Ію~южснн~І « ... aGo Gу,т(n-~Ікою
особою, яка представ.:rІяє його :к...1ієнта» сприй:\'rається також нео..:::rноз
начно та зазнає різноманітних інтерпретаційних тлу:v~ачень.

Стаття 162 КПК пере..:::rбачає перелік речей і документ:и, які :v~істять
охоронюnапу закшю:\1 тасмпишо. Частипа 6 статті 163 упор:\юnус, що
елЬчий cy,::r..:::rя, cy..:::r постапоnляс yxna.:Jy про па..:::rаппя тимчасового ..:::rосту
ІІУ _:(() рсчсі1 і іЮІ<У\ІеІІТіВ, ~ІКЇ МЇL'І'~ІТІ> ОХОflОІІІОШІІІУ -ШІ<ОІІОМ TaC\111111LIO,
~11<1110 СТОрОІІ<І КрІНІЇІІа.ІІ>ІІОП) ІІрОШЩЖеІІІІ~І, І<рЇ\11 оGстаІН111. ІІСре,:Іf>ачс

ІІИХ ЧНСТИ 11010 ІІ'ИТОІО ІІЇСЇ Ж СТ<l'ТТЇ, J(OIICJ(C \ЮЖ.:Н1ІІіс'І'І, ВИ КОрИСТ<ІІІІІИ ИК
:ІlЖСНіН HiJ(0\110CTeti, ІІІ О VІі<.:Т}ІТhС~І Н ІLИХ речах і J(OK)'MCHTaX, та HC\IO)ICH1HiCTh ін 11111\111 <.: ІІосоGа VІІ1 ;юнести оGстани ни, н кі ІІсреіІGа чш-:тnсн ;юнести

за ДОПОМОГОЮ UИХ речей і .J:OK)':\feHTiБ.
Доступ особи до речей і документів, які :\tістять охоронювану зако

по:и тасмпишо. з..:::rійсшосться

..:::ro

n

поря..:::rку. nизпачепо:иу закопо:и . .Цоступ

речей і ..:::rоку:\tептіn. шо :иістять nЬомості. які стапоn..1ять ..:::rержаnпу

таопш:uю. пе :\юже падаnатнея особі, шо пе мас
ні;(но іЮ НІ1\ЮІ' :шкону

..:::ro

пеї ..:::rопуску nідпо

lJ j.

Як на мене, то :шконо;шнчс Ію;юженн~І << ... іЮНСіІе VІОЖJІиністn НІ1користання як ..:::rоказів вЬомостей, що :\tістяться в uих речах і ..:::rоку
ментах, та немож.rшвість інши:\ш способами ..:::rовести обставини, які
пере..:::rбачається ..:::rовести за допо:\югою цих речей і ..:::rоку:\tентів» є ..1ише

форма ..1ьпим тnерджеппям, яке па практиuі. як

n с1шу об'сктишшх,

так

і суб'сктишшх причин пе :иас жодної а..:::rекnатпої реа ..1ізації.
Отже, 11ракт11ка рса;1і:1а1 (іЇ окре\Н1Х НЩ1VІ КПК 3асні;tчує. ІІ(О наукон
ІІJІМ та 3аІ<ОНО;ЩНІLЮ Є На.іІ ЧИVІ ІІраІLЮНаТИ. а:tже НИроf>;ІеНН~І ЄJ(ИНОІ'О
пi..:::rxo,::ry

,::ro

застосування проuесуа.:Jьних нop:vt: є запорукою підвищення

ефективності ..:::rосудового розс ..1і..:::rування та в:иконання завдань кри:v~і
нального пронацження в ці ..1о:v~у.
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