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ІІшІЇОН<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет <<0 .. \еСhК<І юрИ .. \І1чна ака .. \е\ІЇЯ>>, 
aCJ[CTCHT кафедрИ КрІШіна.lЬНОТО проuссу, КаНШ[ЦаТ ЮрИіJИ'ІНИХ наук 

ПОРУШЕННЯ ПРАВА АДВОКАТА БУТИ ПРИСУТНІМ 

ПІД ЧАС ОБШУКУ: ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРИРОдА 

ТЛ ІІІJІЯХИ ВИРІІІІ КІІІІЯ 

КПК у ст. 2 зазпачас, що одшнІ із заn.JюІь крп:~..rіпальпого проnа
.Jжеппя сохоропа праn, сnобод та :шкоппих інтересів ~учаспикіn кри:~..rі
пальпого проnа.Jжеппя. Як праnи .. 1о, чинне закопо.J:аnстnо забезпечус 
рса~Іі:ШЦЇЮ ІІ.ИХ 11p<ll3 lll.:B-IX0\1 l1<1.iШJ ll [j.j J<1Jli<\ЧCJ ІИМ суG'сктам ІІСВІН1Х 

проuесуа..тrьІшх гарюпій. І ЧИ\f бі.тrьша Й:\юnірпість об:межеrшя праn осо
Gи ІІЇJ( час ІІрОНСJ(СНЮІ ІІСННИХ ІІрОІ(ССуа;ІhНИtі іІіі1, ТИМ іІЇt-:НЇІІІИVІИ 110-

НИННі бути І(і 1·арантії. Проте інко .. Іи уІюннонажсні Іюса;(оні особи нс

ІІрани;ІhНО т .. ІуVІачатh НЩ1VІИ чинно1п КПК, 1110 може суттt-:но нІІ;нІнути 

на гарантування реалізації законних інтересів учасників крпміна .. 1ьного 
провацження. І дуже часто такого роцу порушення віJбуваються сюtе 

пі.а час проведепня обшуків. 

Обшук проводиться -з :иетою nияn.1еппя та фіксації nі.ао\юстей про 
обСТU.НИНИ НЧИНСНН~І І<рИVІЇНШІhНОІ'О ІІр3НОІЮруІІІСНН~І, НЇJ(ІІІуКаНН~І :1Ha

p~1J1MI криміншІnноп) ІІраноІюруІІІснн~І u.Go маі1на, икс Gу;ю 3іюбутс у 

pc:1yJthTaTi i1ot'O НЧИНСНН~l, а ТаКОЖ НСТ3НОН..:ІСННИ VІіLІ(С3Н<J.Х(НЖСННИ 
розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК). 13 силу суттєвого об~tеження прав 
особи, в осе.1і чи іншо:v~у во.1о.аінні якої прово.Jиться обшук, КПК вста

поn.lюс JO.Jaткoni гарантії забезпечення праn таких осіб: обшук ~юже 

проnолпися nи:ключпо па підетаnі ухnали с.1і.Jчого cy.J.Ji (крім випад
кіn, пере.Jбачепих ч. 3 ст. 233 КПК), д.1я участі у проnе.аеппі обшуку 
обон'~І3КОНО 33~ІУЧU.КПhСИ ІІОЮІТі ТО ІІІ, О. 0,Т(НU.К у КПК НС VІЇСППhС~І ЧіТКОЇ 
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ккюікки ІІJЮ неоGхі;~ністh :ш6е3ІІеченни участі а;rкоката у ІІJюке;rенні 

оGІІІуку, чим і користукУГhС~І с;Іі;~чі . 
.З1·ілно :1 11. 9 ч. 3 ст. 42 та ч. 4 ст. 46 КПК ІІііtLврюканий, оGкинукачен11 і1 

та його захисник мають право бути присутніми у проведенні будь-якої 

проuесуальної дії. Тобто право захисника бути пр:исутнім під час обшуку 

прописаІю бLlЬШ-:\ІеІІШ чітко. Проте далеко пе заnжди обшук проnо;:rить

ся в осе.1і пі;:rозрюnаного. Більше того, .д.,1я проведепня обшуку nзагалі не 

вимагасться пові;:rо1шяти 6удь-ко1tу про підозру. Таки:м чином особа, n 
ОСе.ІІі ЧИ іН ІІІОМУ КОJІ(ЩіННі ~І КОЇ ІІрОКО,!~ИТhС~І оGІІІуК. К3аІ·а.ні \ЮЖе не МаТІ1 

НІ~ІКОІ'О І Іро І ~ес уа; І hНОІ\) статусу, и к 1 а;шокат, ~~ ко1·о ко на 3а.Іучає ;u1~1 учас
ті у проведення даної с.1ідчої (розшукової) ;:rії. Проте ві;:rсутність пропесу

ального статусу не може бути перешкодою для участі у проведенні обшу

ку. па що пео;:rпоразоnо вказуnали як науковці, так і практики. 

Ст. 59 Конституuії України передбачас, що кожен мас право па пра
вову допо1югу. Професійне право адвоката реалі3)'Бати сnій обов'я3ок 
110 На}ЩННЮ такоЇ ,!~ОІІО_\10І'И має КОреСІІОН,!~укаТИСh і3 оGон\І3КОМ І Ірако

ОХОрОН ннх ор1·анін На}(ати а,J~нокатокі мою І и ністh Gрати участh у с.11і;rчих 

;:rіях, що стосуються його клієнта. Інакше, надання правової допомоги 

буде не :можливим, а ;:юступ до правової допо:моги, як конст:итуційного 

права кожної особи, бу_іІе при:мусово обмежений [ 1]. Конституційний 
Суд України підкреслюс, що <{реа.1ізація кожним права па праnопу до

помогу пе :може залежати від статусу особи та характеру її праnоnід
носин J іншими суG'сктами 11рава .... Ві;шовіюю ;ю ОсІюшюІ·о Закону 
України ІІшюженшІ <{кожен мас 11раво на 11равову JlОІЮ_\10І'У» (частина 

ІІерІна статті 59) є нормою І Іримої }~ії (частина трети статті R), і нанітh 3а 

умоки, ~ІКІІ(О це ІІJХШО не ІІере}~Gачене кіююні;~ниVІи :шконами Украї'ни 

чи інІІІими І Іраконими актами, ocoGa не VІоже Gути оGVІежена у ЙОІ'Оре
алізаuії)> [2]. 

3аборона адвокату приймати участь у проведенні обшуку є грубим 

порушенням вимог чшшого законодавства України (перш за все - ст. 

59 Конституuії України). І з таким твердженням погоджуються пе тLlь
ки суд;:rі [3], а і са11і правоохоропні органи [4; 5]. Відпоnі;:rпо, такого 

ролу ІруGе ІІЩ1УІІІеННИ ІІрОІІе}lури ІІрОКеі[еННИ о6ІІІУКУ ІІОНИННО 'І'~ІІ'НУТІ1 

3а соGою ни3нанн~І лока3ік, ~Ікі G)СІИ отримані 11ри ІІрокс,J~сні3юначеної 

слі;:rчої ;:rії, недопусти:ми:ми в порядку ч. 1 ст. 87 та ч. 2 ст. 89 КПК. Проте 
виникає питання: а шо фактично може зробити а;:rвокат ше на стадії до

судового розслідування, якщо все таки його право пр:ийняти участь у 

проведепні обшуку було порушено? 
По-перше, с сенс скаржитися до безпосере;:rпього керішшцтnа тісї 

осоGи, ика не }l(Ннолиа алнокату 11рийнити участh у оGІІІуку (ІІ.JІ~І ІІри

К.ІІаllУ, ГснершІhна 11рокуратура та ФіскшІhна С.ІІужGа самі ::;акликаютh 
;:ro таких ;:rій [4; 51). Крі:м того, :можна оскаржити ;:rані ;:rії слідчого ;:ro 
слі;:rчого судді. Проте для цього аlІвокат поштнен :мати статус захисни

ка у відповідно :му криміна.1ьно:му щюваlІженні. А зважаючи на те, що 
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<.:ТаJІОЮ Є І ІраКТИКа о6VІСЖУІШ;ІhНОІ'О т;ІуVІаЧСНН~І 11. 1 Ч. 1 СТ. 3()3 КПК l6J, 
ІІО}ЩНН$.1 СКарГИ на іtіЇ с;Ііl~ЧОІ'О l~O 6С3ІІО<.:Срс;~Нh01'0 ксріННИКа ЧИ ІІрОІ(С

<.:уШІhНОІ'О ксрікника КИІ'ШІіШЄ GілhІІІ ефекти кн им <.:Ію<.:оGом киріІІІСНН$.1 

даної про6.1еми. 

По-;:rруге, згідно із Jаконо:м України «Про а;:rвокатуру та адвокат

ську дія.1ьпість~>, па оргапн адвокатського самоnря;:rушшпя покла;:rепо 

обоn'яJок сприяти Jабезпечешпо гарантій адвокатської ;:rіяльпості, за

хисту професійних та соціальних праn адвоката. Отже, с сепс зnерпу
тис~І і[() раі[И a}lKOІ<aTlK Кlі[ІІОКЩНОІ'О рСІ'ЮНУ В 3іНІНОЮ І ІрО ІюруІІІСННИ 

ІІрофссі~і них 1·аранті~і алкоката та СІІрШІНЮІ кусуненні ІІсрсІІІ ко;r у :мій

сненні адвокатської дія.1ьності. 
Крім того, Кри:v~інальн:ий ко;:rекс передбачає кри:v~іна.1ьну відпо

відальність осіб за nтручаппя у ;:rіяльпість Jахиспика чи предсташшка 

особи (ст. 397 КК) та погрозу або ІІасІШьстnо щодо :шхиспика чи пред
сташшка особи (ст. 398 КК). Отже, якщо Jахиспику було nі;:rмоnлепо 
кучасті у ІІрокс,J(снні оGшуку (Gі.ІІhІІІС то1·о- .J(O НhОІ'О Gуло нс:шконно 
:шстосокано фі:шчний 11римус. ІюІ·ро:нt тощо), то ІthOI'O ,J~остатнhо )(ШІ 

звернення із заявою про вч:инення що;:rо адвоката кри:v~інального пра

вопорушення, що є підставою д.,1я початку досудового розслі;:rування. 

Хоча КПК чітко не встанов.1ює право адвоката приймати участь у 

обшуку, по.1ожеппя Копституції України, Рішеппя КСУ та низка інших 
Jакошшх та пі;:rзакоппих порматиnпо-праnоnих актіn ;:rають змогу зро

Gити ВИСІІОВОК, ЩО )ШІІС ІІраво аююката ІІС _\10ЖС Gути oG_V1CЖCIIC ІІі :ш 

$.ІКИХ обставин. 
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