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Проблеми забезпечення таємниці  

досудового розслідування при  

одержанні дозволу слідчого судді на 

проведення обшуку 
 

Сдодг пнмпмбів жбзоалля гмкажів, 
ндодгафдлзт ф. 2 пр. 93 КПК Укоаїлз 
ваейзвд жлафдлля жаикає мбхук як 
мгзл іж лаигієвіхзт ра лаидсдкрзв-
ліхзт пнмпмбів мрозкалля гмкажів, 
мпкійщкз имгм кдрмы є взявйдлля ра 
сікпауія вігмкмпрди ном мбправзлз 
вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнм-
оухдлля, вігхукалля жлаояггя коз-
кілайщлмгм ноавмнмоухдлля абм 
каила, якд буйм жгмбурд у оджуйщрарі 
имгм вфзлдлля, а ракме впралмвйдл-
ля кіпуджлатмгедлля омжхукувалзт 
мпіб.  

Вкажала пйігфа гія жаикає мпмбз-
йвд кіпуд у жв‘яжку ж рзк, цм іж омж-
взркмк рдтлмймгіи жкілыырщпя пнм-
пмбз, а ж лзкз – жапмбз і жлаояггя 
вфзлдлля жймфзлів, жмкодка нмява 
лмвзт кмкн‘ырдолзт нозпромїв, жа-
пмбів пнійкувалля ра номгоак гйя 
лзт (рак жвалі кдпдлгедоз) рмцм, 
які в гдякзт взнагкат кмеурщ бурз 
йдгщ лд єгзлзкз кардоіайщлзкз 
гедодйакз гмкажів, які каырщ праруп 
одфмвзт. 

Мдрмы праррі є гмпйігдлля ном-
бйдклзт нзралщ жабджндфдлля раєк-
лзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля ноз 
мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла 
номвдгдлля мбхуку, цм взкйзкалм 
лдгмпкмлайіпры лмок, якзкз одгу-
йыєрщпя жажлафдлзи нмоягмк ра їтліи 
внйзв ла номудп гмкажувалля в уі-
ймку.  

Дмпйігедлля номбйдклзт нзралщ 
номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) 
гіи, жмкодка мбхуку, жгіиплывайз 
ракі вфдлі-номудпуайіпрз: Гоз-
лык В. Ю., Канйіла О. В., Кмпрыфдл-
км О. Ю., Сраодлщкзи О. С., Гйм-
вык І. В. Айдліл Ю. П., Пмгмодущ-
кзи М. А. ра іл.  

Як жажлафає Сдогєєва Д. Б., мглі-
єы іж пурліплзт мжлак пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи є номвдгдлля їт ж кд-
рмы лд рійщкз взявйдлля, а и жакоін-
йдлля сакрзфлзт галзт і вігмкмпрди 
ном гедодйа гйя мрозкалля фз ндод-
віокз гмкажів у козкілайщлмку ном-
вагедллі [1, п. 183].  
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Помвдгдлля пйігфзт (омжхукм-
взт) гіи є мплмвмы гйя смокувалля 
гмкажмвмї бажз козкілайщлмгм номва-
гедлля, яка нмрік бугд взкмозпрала 
гйя смокуйывалля мбвзлувафдлля 
[2, п. 663].  

Дмпйігедлля жлафдлля ра дсдк-
рзвлмпрі ілпрзруру мбхуку як мглмгм 
ж мплмвлзт пнмпмбів мрозкалля 
(жбзоалля) гмкажів лдмбтіглм омжг-
йягарз у лдомжозвліи єглмпрі іж вз-
жлафдлмы жакмлмгавудк номудгуомы 
лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля вка-
жалмї пйігфмї (омжхукмвмї) гії, яка 
кмед пуррєвм внйзварз ла гмуійщ-
ліпрщ ра дсдкрзвліпрщ її номвдгдлля, 
а мред, і номудп гмкажувалля в уійм-
ку.  

Так, жгіглм ж ф. 2 пр. 234 КПК 
Укоаїлз мбхук номвмгзрщпя ла нігп-
раві утвайз пйігфмгм пуггі кіпудвмгм 
жагайщлмгм пугу, в кдеат рдозрмоіа-
йщлмї ыозпгзкуії якмгм жлатмгзрщпя 
могал гмпугмвмгм омжпйігувалля, а 
пакд  жаодєпромвалзи як ыозгзфла 
мпмба абм у кдеат якмї віл сакрзфлм 
омжрахмвалзи.  

Тдозрмоіайщлу ыозпгзкуіы цмгм 
омжгйягу жажлафдлзт кймнмралщ жа-
кмлмгавудк взжлафдлм бджайщрдола-
рзвлм. Пмоухдлля нмоягку омжгйягу 
кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла 
номвдгдлля мбхуку нозжвмгзрщ гм 
взжлалля лдгмнупрзкз гмкажів, які 
мрозкалі жа оджуйщраракз имгм ном-
вдгдлля. 

Так, Макаомв М. нігрозкує жга-
галзи нмоягмк омжгйягу вкажалзт 
кймнмралщ [3, п. 75]. 

 Пдодгукмвмы взлдпдлля пйіг-
фзк пуггды утвайз ном гмжвій ла 
мбхук є жвдолдлля пйігфмгм жа нмгм-
гедлляк іж номкуомомк абм мпмбзпрм 
номкуомомк гм пйігфмгм пуггі ж віг-
нмвіглзк кймнмралляк, якд нмвзллм 
кіпрзрз вігмкмпрі, жажлафдлі у ф. 3 пр. 
234 КПК Укоаїлз.  

У пвмы фдогу, кймнмралля, цм 
нмгаырщпя гм пугу, у рмку фзпйі вка-
жалмгм взгу, нігйягаырщ мбмв‘яжкмвіи 
одєпроауії в аврмкарзжмваліи пзпрдкі 
гмкукдлрммбігу пугу (гайі – АСДС), 
яка жгіиплыєрщпя ноауівлзкакз ана-
оару вігнмвіглмгм пугу в гдлщ лагтм-

гедлля ракзт кардоіайів, ніпйя фмгм 
омжнмгійяырщпя кіе пуггякз. Так, гм 
АСДС в мбмв‘яжкмвмку нмоягку, 
жмкодка влмпярщпя: гара лагтмгедл-
ля кардоіайів, пкаогз, кймнмралля, 
жаявз абм ілхмгм номудпуайщлмгм 
гмкукдлра, ноіжвзцд мпмбз, прмпмвлм 
якмї нмгалі гмкукдлрз, ра їт пурщ, 
ноіжвзцд (лаикдлувалля) мпмбз (мо-
галу), віг якмї (якмгм) лагіихйз гм-
кукдлрз, ноіжвзцд ноауівлзка ана-
оару пугу, якзи жгіиплзв одєпроауіы, 
ра ілхі галі, ндодгбафдлі Пмймедл-
ляк ном аврмкарзжмвалу пзпрдку 
гмкукдлрммбігу пугу, жарвдогедлзк 
Рагмы пуггів Укоаїлз жа нмгмгедл-
ляк ж Ддоеавлмы пугмвмы агкіліпр-
оауієы Укоаїлз (ф. 2 пр. 35 КПК 
Укоаїлз).  

Згіглм ж взкмгакз уієї лмокз ла 
ноауівлзків анаоару пугу нмкйагдлм 
мбмв‘яжмк влдпдлля гм жажлафдлмї 
пзпрдкз вігмкмпрди ном мпмбу, прм-
пмвлм якмї нмгалм гмкукдлрз, ра їт 
пурщ, рмбрм сакрзфлм галзт, ндодг-
бафдлзт н. н. 5–7 ф. 3 пр. 234 КПК 
Укоаїлз, жмкодка ном: езрйм фз ілхд 
вмймгілля мпмбз абм фапрзлу езрйа 
фз ілхмгм вмймгілля мпмбз, гд нйа-
луєрщпя номвдгдлля мбхуку; мпмбу, 
якіи лайдезрщ езрйм фз ілхд вмйм-
гілля, ра мпмбу, у сакрзфлмку вмйм-
гіллі якмї вмлм жлатмгзрщпя, ра іл.  

Пмоягмк одайіжауії вкажалзт 
лмок гдрайіжуєрщпя у Пмймедллі ном 
аврмкарзжмвалу пзпрдку гмкукдлрм-
мбігу пугу, жарвдогедлмку оіхдлляк 
Рагз пуггів Укоаїлз віг 26.11.2010 
№ 30 (гайі – Пмймедлля) [4], жгіглм 
ж н. 1 омжг. VI якмгм втігла кмодпнм-
лгдлуія, в рмку фзпйі номудпуайщлі 
гмкукдлрз, нозикаєрщпя і мноаущм-
вуєрщпя кмозпрувафакз АСДС вігнм-
віглм гм їт сулкуімлайщлзт мбмв'яж-
ків ра одєпроуєрщпя в пзпрдкі в гдлщ 
її лагтмгедлля.  

Рмжнмгій пугмвзт пноав жгіиплы-
єрщпя кмгуйдк аврмкарзжмвалмгм 
омжнмгійу взкйыфлм аврмкарзжмва-
лзк пнмпмбмк (бдж уфапрі нмпагмвзт 
мпіб) ніг фап одєпроауії в пугі ндодг-
бафдлзт жакмлмк номудпуайщлзт гм-
кукдлрів, ла нігправі ілсмокауії, 
влдпдлмї унмвлмваедлзкз мпмбакз 
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пугу гм АСДС (н. 1, Рмжг. VIII Пм-
ймедлля). 

У взнагку лапралля мбправзл, 
цм мб'єкрзвлм улдкмейзвйыырщ 
омбмру жгагалмї пзпрдкз ра номвд-
гдлля аврмкарзжмвалмгм омжнмгійу, 
омжнмгій пугмвзт пноав, які жа жакм-
лмк каырщ омжгйягарзпя лдвігкйаг-
лм, жмкодка гм ракзт віглдпдлм  кйм-
нмралля ном лагалля гмжвмйу ла 
мбхук фз мгйяг езрйа,  жгіиплыєрщ-
пя кдоівлзкмк анаоару (пдкодраоіа-
ру) (н. 25 Рмжг. VIII Пмймедлля). 

У нмгайщхмку ніпйя номвдгдлля 
омжнмгійу пугмвзт пноав, нмгалзт у 
нандомвіи смокі, вігнмвігайщла мпм-
ба пугу лд ніжліхд лапрунлмгм омбм-
фмгм гля ндодгає їт взжлафдлмку 
гмймвуыфмку пуггі (пуггі-
гмнмвігафу) (н. 31 Рмжг. VIII Пмйм-
едлля). 

Так, хйятмк жакоінйдлля взцд-
жажлафдлмї номудгуоз одєпроауії 
номудпуайщлзт гмкукдлрів у АСДС 
ра їт омжнмгійу гйя омжгйягу пуггя-
кз сакрзфлм омжхзодлм кмйм мпіб ж 
фзпйа ноауівлзків пугу (кдоівлзк ра 
ноауівлзкз анаоару (пдкодраоіару) 
пугу), які в пзйу пвмєї пйуебмвмї 
гіяйщлмпрі, цм лд нмв‘яжала жі жгіип-
лдлляк пугмвмгм кмлромйы жа гм-
розкалляк ноав, пвмбмг ра ілрдодпів 
у козкілайщлмку номвагедллі, ка-
ырщ гмпрун гм кардоіайів гмпугмвмгм 
омжпйігувалля, жмкодка кймнмралщ 
ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля 
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, у рмку 
фзпйі мбхуку ра вігнмвіглм вігмкмп-
рди ном взг пйігфзт (омжхукмвзт) 
гіи ра мпіб, прмпмвлм якзт нйалуєрщ-
пя їт номвдгдлля. 

У ноакрзфліи гіяйщлмпрі роан-
йяырщпя взнагкз, кмйз ном жанйалм-
валд номвдгдлля мбхуку кмед бурз 
вігмкм бйзжщкм пдкз мпмбак, які є 
ноауівлзкакз пугу. Так, гм вкажалзт 
мпіб, мкоік рзт, які каырщ бджнмпдод-
глє віглмхдлля гм омжгйягу пйігфзк 
пуггды кймнмралля ном лагалля гм-
жвмйу ла мбхук, мкоік пакмгм пйіг-
фмгм пуггі, имгм нмкіфлзка ра пдкод-
раоя, ракме кмеурщ лайдеарз ноа-
уівлзкз калудйяоії (анаоару) пугу, 
жмкодка ноауівлзк жагайщлмї калуд-

йяоії, якзи бджнмпдодглщм нозикає 
кймнмралля віг пйігфмгм абм номку-
омоа, ндодвіояє имгм у рмку фзпйі 
жкіпр ра мсмокйдлля ла гмгдоеалля 
взкмг ілпроукуії ж гіймвмгпрва в пу-
гат, ноауівлзк козкілайщлмї калуд-
йяоії, цм бджнмпдодглщм влмпзрщ ві-
гмкмпрі цмгм кймнмралля гм АСДС, 
жмкодка і прмпмвлм мпмбз, у якмї 
нйалуєрщпя мбхук, а ракме ноауів-
лзк (ноауівлзкз), якзи (які) жажла-
фдлі кймнмралля ндодгає кіе вкажа-
лзкз калудйяоіякз ра у нмгайщхмку 
бджнмпдодглщм пйігфмку пуггі, а ра-
кме ноауівлзк аотіву пугу, якзи 
жабджндфує жбдодедлля кймнмралщ 
ніпйя омжгйягу їт пйігфзк пуггды.    

Вмглмфап жакмлмгавпрвмк лд нд-
одгбафдлм емглзт гієвзт гаоалріи ра 
лмокарзвлзт кдталіжків, які б кмгйз 
жанмбігрз кмейзвзк пномбак омжгм-
ймхдлля ноауівлзкакз пугу, жмкод-
ка имгм анаоару, жауікавйдлзк мпм-
бак вігмкмпрди ном взг пйігфзт (ом-
жхукмвзт) гіи ра мпіб, прмпмвлм якзт 
нйалуєрщпя їт номвдгдлля.   

Опмбйзвм акруайщлзк жажлафдлд 
нзралля є ніг фап жгіиплдлля гмпу-
гмвмгм омжпйігувалля у козкілайщ-
лзт номвагедлля цмгм мкодкмї ка-
рдгмоії мпіб, ндодйік якзт взжлафдлзи 
у пр. 480 КПК Укоаїлз. 

Так, гдякі ж лзт у пзйу пвмєї 
пйуебмвмї гіяйщлмпрі мбіжлалі цмгм 
нмоягку номвдгдлля пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи, лдгйаплзт пйігфзт 
(омжхукмвзт) гіи, а ракме кдрмгів 
омбмрз могалів гмпугмвмгм омжпйігу-
валля ра мндоарзвлзт нігомжгійів, 
пноякмвалзт ла гмкукдлрувалля 
сакрів вфзлдлля жймфзлів. Такзкз 
мпмбакз є пуггя, агвмкар, Гдлдоайщ-
лзи номкуомо, имгм жапрунлзк, ном-
куомо Сндуіайіжмвалмї алрзкмоун-
уіилмї номкуоаруоз, гзодкрмо ра 
ноауівлзкз Науімлайщлмгм алрзкм-
оунуіилмгм быом Укоаїлз ра іл.   

Закоінйдлля взкмгз ном рд, цм 
омжгйяг кймнмралля ном лагалля 
гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (ом-
жхукмвзт) гіи жгіиплыєрщпя взкйы-
флм пйігфзк пуггды пугу, у кдеат 
рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії якмгм 
омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омж-
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пйігувалля, пйігфзк (гдрдкрзвмк) 
якмгм нмгалд жажлафдлд кймнмралля, 
првмоыє укмвз гйя кмейзвмгм омж-
гмймхдлля ілсмокауії ном жанйалм-
валі пйігфі гії мпмбак, прмпмвлм якзт 
нйалуєрщпя їт номвдгдлля.  

Так, мпмбз, прмпмвлм якзт ном-
вмгярщпя абм кмеурщ номвмгзрзпя 
пйігфі гії, ла жгіиплдлля якзт нмроі-
бдл гмжвій пйігфмгм пуггі, гмпрмвіолм 
жлаыфз ном лдкмейзвіпрщ нмгафі 
кймнмралля ном їт номвдгдлля пйіг-
фзк (гдрдкрзвмк), номкуомомк гм 
ілхмгм пугу, мкоік як рмгм, у кдеат 
рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії якмгм 
омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омж-
пйігувалля, кмеурщ везварз жатмгів 
гйя лайагмгедлля пнійкувалля ж 
кдоівлзурвмк жажлафдлмгм пугу, пуг-
гды, нмкіфлзкмк, пдкодраодк пуггі 
абм ноауівлзкакз анаоару пугу, які 
каырщ гмпрун гм кардоіайів вігнмві-
глмгм кймнмралля, ж кдрмы мгдоеал-
ля ілсмокауії ном пйігфі гії, цм нйа-
луырщпя, а ракме ілхзт галзт жагйя 
ндодхкмгеалля номвдгдллы могалмк 
гмпугмвмгм омжпйігувалля нмвлмгм ра 
лдундодгедлмгм омжпйігувалля, жмк-
одка хйятмк нозтмвувалля, пнмрвм-
одлля абм жлзцдлля гмкажів рмцм. 
Опмбйзвм уд нозракаллм гйя лдвд-
йзкзт кіпр і пдйзц.  

Такме, жгагала взкмга првмоыє 
укмвз гйя кмейзвмгм номяву пйіг-
фзк пуггды, якзк жгіиплыєрщпя омж-
гйяг кймнмралля ном лагалля гмжвм-
йу ла номвдгдлля пйігфмї гії прмпмв-
лм ндвлмї мпмбз, имгм нмкіфлзкмк, 
пдкодраодк абм ноауівлзкмк анаоару 
пугу, якмку у жв‘яжку жі пйуебмвмы 
гіяйщліпры прайм ном лдї вігмкм, 
вйаплмї іліуіарзвз ла омжгмймхдлля 
вігмкмпрди ном мбправзлз козкіла-
йщлмгм номвагедлля ж кмозпйзвзт 
кмрзвів – жа гйя кмейзвмгм мроз-
калля мпмбзпрмї взгмгз (кардоіайщ-
лмї, као‘єолмгм омпру рмцм) ра іл. У 
ноавмжапрмпмвліи ноакрзуі жажлафдлі 
взнагкз каырщ кіпуд [5]. 

Такзк фзлмк, взкмга ном лдмб-
тігліпрщ нмгафі кймнмралщ ном ла-
галля гмжвмйу ла номвдгдлля пйіг-
фзт (омжхукмвзт) гіи, жмкодка мб-
хуку, взкйыфлм гм кіпудвмгм пугу, в 

кдеат рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії 
якмгм омжрахмвалзи могал гмпугмвм-
гм омжпйігувалля, ра їт омжгйяг пйіг-
фзк пуггды жажлафдлмгм пугу првм-
оыє укмвз гйя нмявз сакрів кмейз-
вмгм нозтмвалмгм омжгмймхдлля іл-
смокауії, цм пралмвзрщ раєклзуы 
гмпугмвмгм омжпйігувалля мпмбак, 
якзк вмла прайа вігмка у жв‘яжку, 
жмкодка іж пйуебмвмы гіяйщліпры, а 
ракме рзк, прмпмвлм якзт нйалуєрщ-
пя номвдгдлля пйігфзт гіи абм ілхзк 
жауікавйдлзк мпмбак.   

Такме ніг фап номвдгдлля гйап-
лзт ра лдгйаплзт пйігфзт (омжхукм-
взт) гіи ла рдозрмоіят, цм ндодбу-
ваырщ ла жлафліи вігпралі віг кіпуя 
омжрахувалля могалу гмпугмвмгм 
омжпйігувалля ра вігнмвіглм кіпудвм-
гм пугу, у кдеат рдозрмоіайщлмї 
ыозпгзкуії якмгм віл жлатмгзрщпя, 
взлзкаырщ пзруауії цмгм лдмбтіглм-
прі мндоарзвлмгм номвдгдлля мбхуку 
езрйа абм ілхмгм нозкіцдлля ж кд-
рмы взявйдлля ра взйуфдлля одфди і 
гмкукдлрів, цм каырщ жлафдлля гйя 
козкілайщлмгм номвагедлля, в лаи-
кмомрхзи номкіемк фапу. Як пйухлм 
жажлафає Сраодлщкзи О. С., мглієы ж 
укмв оджуйщрарзвлмпрі номвдгдлля 
мбхуку є имгм оанрмвіпрщ [6, пр. 86].   

Віггайдліпрщ кіпуя номвдгдлля 
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи віг кіпуд-
вмгм пугу, в кдеат рдозрмоіайщлмї 
ыозпгзкуії якмгм омжрахмвалзи мо-
гал гмпугмвмгм омжпйігувалля, у гд-
якзт взнагкат є мб‘єкрзвлмы ндодх-
кмгмы гйя мрозкалля гмжвмйу пйіг-
фмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку.  

У пвмы фдогу, жгіиплдлля мбху-
ку ла нігправі ф. 3 пр. 233 КПК 
Укоаїлз в лдвігкйаглзт взнагкат 
бдж утвайз пйігфмгм пуггі мбкдеу-
єрщпя гвмка нігправакз, а пакд: воя-
рувалля езрря йыгди ра каила абм 
бджнмпдодглє ндодпйігувалля мпіб, 
які нігмжоыырщпя у вфзлдллі жймфз-
лу. 

Помвдгдлля мбхуку бдж утвайз 
пйігфмгм пуггі ж ілхзт, ліе взжлафд-
лі взцд, нігправ, взявйдлля ра взйу-
фдлля одфди і гмкукдлрів жа оджуйщ-
раракз имгм номвдгдлля у нігпукку 
кмед бурз нігправмы гйя взжлалля 



Публiчне право № 1 (33) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

116  

лдгмнупрзкзкз жажлафдлзт гмкажів 
улапйігмк  нмоухдллякз ноав йыгз-
лз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, а пакд 
лдгмрмокаллмпрі езрйа (н. 1 ф. 1 
пр. 87 КПК Укоаїлз).  

З кдрмы кілікіжауії озжзків омж-
гмймхдлля галзт гмпугмвмгм омжпйі-
гувалля ра мндоарзвлмпрі мрозкалля 
гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдл-
ля мбхуку, ла лаху гукку, гмуійщлм 
буйм б влдпрз жкілз гм ф. 2 пр. 234 
КПК Укоаїлз. 

Змкодка, ндодгбафзрз ноавм нм-
гаварз кймнмралля ном лагалля гм-
жвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи у взгйягі мбхуку лд 
йзхд гм пйігфмгм пуггі кіпудвмгм 
пугу, в кдеат рдозрмоіайщлмї нігпуг-
лмпрі якмгм жгіиплыєрщпя омжгйяг 
кймнмралщ ном лагалля гмжвмйу ла 
номвдгдлля мбхуку, а ракме пйігфм-
гм пуггі кіпудвмгм пугу, якзи лаи-
бійщх рдозрмоіайщлм лабйзедлзи гм 
кіпуя омжрахувалля могалу гмпугм-
вмгм омжпйігувалля абм кіпуя, гд 
нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку, ра 
лагійзрз пйігфзт пуггів вкажалзт 
пугів нмвлмваедллякз ж омжгйягу 
кймнмралщ жгагалмгм взгу.    

Закоінйдллы жажлафдлмгм нмояг-
ку омжгйягу кймнмралля ном лагалля 
гмжвмйу ла мбхук пйугуырщ ракі ніг-
правз. 

Пм-ндохд. Козкілайщлд номва-
гедлля ла рдозрмоії Укоаїлз взжла-
фаєрщпя йзхд козкілайщлзк номуд-
пуайщлзк жакмлмгавпрвмк ра жгіип-
лыєрщпя ж нігправ ра в нмоягку, нд-
одгбафдлзт КПК Укоаїлз, лджайде-
лм віг кіпуя вфзлдлля козкілайщлм-
гм ноавмнмоухдлля (ф. 1 пр. 1, ф. 1 
пр. 4 КПК Укоаїлз). Так, упі пугз ла 
рдозрмоії Укоаїлз, лджайделм віг 
ілпралуії, кіпуя омжрахувалля, кдоу-
ырщпя у пвмїи гіяйщлмпрі взкйыфлм 
взкмгакз фзллмгм КПК Укоаїлз ра 
ілхзкз гедодйакз козкілайщлмгм 
номудпуайщлмгм жакмлмлгавпрва. 

Пм-гоугд. Завгалля козкілайщ-
лмгм номвагедлля, взжлафдлі ф. 1 
пр. 2 КПК Укоаїлз, жмкодка ракі, як 
мтмомла ноав, пвмбмг ра жакмллзт 
ілрдодпів уфаплзків козкілайщлмгм 
номвагедлля, є мбмв‘яжкмвзкз гйя 

жабджндфдлля упіка пугакз в Укоаїлі. 
Так, пйігфзи пуггя лджайделм віг 
кіпуя омжрахувалля пугу жм-
бмв‘яжалзи жгіиплыварз пугмвзи 
кмлромйщ жа гмрозкалляк ноав, пвм-
бмг ра ілрдодпів мпіб у козкілайщлм-
ку номвагедллі, жмкодка і ніг фап 
омжгйягу кймнмралщ ном лагалля 
гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (ом-
жхукмвзт) гіи, як кйыфмва сігуоа у 
козкілайщлмку номудпі, якзк нози-
каырщпя оіхдлля, цм прмпуырщпя 
мбкдедлля кмлпрзрууіилзт ноав 
йыгзлз [7, п. 119]. 

Пм-родрє. Упі пугмві оіхдлля, цм 
утвайыырщпя пугакз ікдлдк Укоаї-
лз, є мбмв'яжкмвзкз гм взкмлалля ла 
впіи рдозрмоії Укоаїлз (ф. 5 пр. 124 
Кмлпрзрууії Укоаїлз). Так, утвайа 
пйігфмгм пуггі кіпудвмгм пугу, лд в 
кдеат рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії 
якмгм жлатмгзрщпя могал гмпугмвмгм 
омжпйігувалля, ном лагалля гмжвмйу 
ла мбхук ракме кає бурз 
мбмв‘яжкмвмы гйя взкмлалля ла впіи 
рдозрмоії Укоаїлз.  

Як пйухлм жажлафає Кзпйдл-
км Д. П., дсдкрзвліпрщ пугмвмгм кмл-
ромйы ніг фап омжпйігувалля жймфз-
лів мбукмвйыєрщпя лзжкмы сакрмоів, 
гмймвлзк ж якзт є лайдела ноавмва 
одгйакдлрауія мплмвлзт жапаг уієї 
гіяйщлмпрі ра гмпкмлайіпрщ номудпуа-
йщлмгм кдталіжку [8, п. 182].  

З кдрмы првмодлля укмв гйя 
жбдодедлля раєклзуі гмпугмвмгм 
омжпйігувалля гмуійщлм влдпрз жкілз 
гм ф. 2 пр. 35 КПК Укоаїлз, у якіи 
взкйыфзрз взкмгу ном мбмв‘яжкмвд 
влдпдлля гм АСДС вігмкмпрди ном 
мпмбу, прпмвлм якмї нмгалі гмкукдл-
рз, ра їт пурщ ніг фап одєпроауії кйм-
нмралщ ном лагалля гмжвмйу ла ном-
вдгдлля мбхуку.  

Такме ж кдрмы кілікіжауії кійщ-
кмпрі мпіб – ноауівлзків пугу, які 
кмеурщ карз гмпрун гм ілсмокауії, 
цм кіпрзрщпя у вкажалзт кймнмрал-
лят, дсдкрзвлзк буйм б жакоінйдлля 
кмейзвмпрі їт нмгалля іліуіармомк 
гм пугу у жанакмвалмку взгйягі (на-
кдр абм кмомбка) іж жажлафдлляк йз-
хд вігмкмпрди цмгм взгу пйігфмї гії 
ра ноіжвзца (лаикдлувалля) мпмбз 
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(могалу), віг якмї (якмгм) лагіихйм 
кймнмралля, гйя одєпроауії їт у 
АСДС.  

Поз ущмку гйя жакоінйдлля гаоа-
лріи жбдодедлля вігмкмпрди лдмбтіг-
лм нмкйапрз ла вігнмвіглзт ноауів-
лзків пугу мбмв‘яжмк жабджндфдлля 
жбдодедлля уійіплмпрі накувалля ка-
рдоіайів кймнмралля віг кмкдлру мгд-
оеалля і одєпроауії у АСДС гм сак-
рзфлмгм ндодгалля пйігфмку пуггі, 
якмку имгм омжнмгійдлм гйя омжгйягу. 

У пвмы фдогу ж кдрмы жабджнд-
фдлля жакмллмпрі ноз лагаллі гмжвм-
йу ла номвдгдлля жгагалмї пйігфмї 
(омжхукмвмї) гії гм нмймедлщ ф. 3 
пр. 234  

КПК Укоаїлз, якзкз ндодгбафд-
лі взкмгз гм кймнмралля, лдмбтіглм 
вкйыфзрз лмоку ном лдмбтігліпрщ 
мбґоулрувалля пйігфзк (гдрдкрзвмк) 
абм номкуомомк нігправ гйя жкілз 
рдозрмоіайщлмї нігпуглмпрі омжгйягу 
пйігфзк пуггды кймнмралщ ном ла-
галля гмжвмйу ла номвдгдлля мбху-
ку, іж нмпзйалляк ла мбґоулрмвалі 
озжзкз ра лагалля їт гмкукдлрайщ-
лзт нігрвдогедлщ.   

Пом лдмбтігліпрщ вкажалзт жкіл 
пвігфзрщ рд, цм мбхук, тмф і лд є 
лдгйаплмы пйігфмы (омжхукмвмы) 
гієы, айд кає мглу іж ракзт мплмвм-
нмймелзт її мжлак, ндодгбафдлзт ф. 1 
пр. 246 КПК Укоаїлз, як нмродба 
жбдодедлля в раєклзуі ра лдгмнуп-
рзкіпрщ омжгмймхдлля вігмкмпрди 
ном сакр имгм номвдгдлля.  

Оглієы іж лаибійщх ваейзвзт 
жанмоук оджуйщрарзвлмпрі номвдгдл-
ля мбхуку є мбкдедлля кмйа мпіб, 
якзк у пзйу оіжлзт мбправзл кмед 
бурз вігмкм ном имгм номвдгдлля, ж 
кдрмы лдгмнуцдлля омжгмймхдлля 
ілсмокауії ном уд жауікавйдлзк мпм-
бак, жмкодка рзк, у езрйі, ілхмку 
вмймгіллі абм ла омбмфмку кіпуі 
якзт нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку, 
фз рзк, які у жв‘яжку жі пйуебмвмы 
гіяйщліпры кмеурщ курз жлаимкі іж 
жажлафдлзкз мпмбакз рмцм. Ці жатм-
гз нмвзллі пнозярз жанмбігаллы 
взнагкак нозтмвувалля, пнмрвмодл-
ля абм жлзцдлля гмкажів у козкіла-
йщлмку номвагедллі.  

У пвмы фдогу омжгмймхдлля іл-
смокауії ном мрозкалля могалмк 
гмпугмвмгм омжпйігувалля гмжвмйу ла 
номвдгдлля мбхуку абм вігмкмпрди 
цмгм нйалувалля имгм номвдгдлля, 
кмед нозжвдпрз гм вігпурлмпрі лдмб-
тіглмпрі, лдакруайщлмпрі номвдгдлля 
ілхзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, у 
рмку фзпйі лдгйаплзт, які пноякмва-
лі ла жгмбурря гмкажів вфзлдлля жйм-
фзлу.  

Дмпзрщ фапрм нйалуваллы номвд-
гдлля мбхуків ндодгує номвдгдлля 
прмомлмы мбвзлувафдлля мндоарзв-
лзт кмкбілауіи ж кдрмы гмкукдлру-
валля жймфзллмї гіяйщлмпрі мпіб, 
номвдгдлля вдйзкмгм мбпягу пйігфзт 
і лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) 
гіи, пноякмвалзт ла жгмбурря гмка-
жів, гйя взкмлалля якзт жайуфаырщпя 
йыгпщкі і кардоіайщлі одпуопз, цм 
жайделм віг мбправзл кмеурщ бурз 
жлафлзкз.  

Так, ніг фап жгіиплдлля гмпугм-
вмгм омжпйігувалля кмоунуіилзт 
козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, мб-
хуку як мглієї іж мплмвлзт жавдоха-
йщлзт пйігфзт гіи, цм пноякмвала ла 
жгмбурря одфмвзт гмкажів, жмкодка 
гомхмвзт кмхрів, мгдоеалзт мпмбмы 
як лдноавмкіола взгмга, а ракме 
ілхзт одфди ра гмкукдлрів, ндодгує 
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи, жмкодка аугім-, вігдм-
кмлромйщ мпмбз, жлярря ілсмокауії ж 
роалпнморлзт рдйдкмкулікауіилзт 
кдоде ра іл.  

Нанозкйаг, у тмгі пнмпрдодедл-
ля жа мпмбмы, оіффы абм кіпудк км-
еурщ взкмозпрмвуварзпя жлафлі йыг-
пщкі одпуопз ра жароафуварзпщ жлаф-
лзи фап.  

З кдрмы гмкукдлрувалля сакру 
мпмбзпрмгм мрозкалля лдноавмкіолмї 
взгмгз мпмбмы дсдкрзвлзк є номвд-
гдлля ракмї лдгйаплмї пйігфмї (омж-
хукмвмї) гії, як жгіиплдлля кмлром-
йы жа вфзлдлляк жймфзлу у взгйягі 
пндуіайщлмгм пйігфмгм дкпндозкдлру, 
ніг фап якмгм вігбуваєрщпя мнзп ра 
нмкірка гомхмвзт кмхрів і ндодгафа 
їт як ланоавмкіолмї взгмгз. Поз 
ущмку жажлафдлі гомхі кмеурщ лага-
варзпщ як пакмы пмбмы, у якмї взка-
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гаырщ лдноавмкіолу взгмгу, рак і жі 
пндуіайщлмгм смлгу могалів гмпугм-
вмгм омжпйігувалля, взгійдлзт гйя 
ракзт уійди іж Ддоеавлмгм быгедру 
Укоаїлз. Ілкмйз пукз лдноавмкіолмї 
взгмгз є гмпзрщ жлафлзкз, а їт ндод-
гафа кмед жгіиплыварзпя у гдкійщка 
дранів.  

У взнагку мгдоеалля мпмбакз, у 
езрйі, ілхмку вмймгіллі абм ла ом-
бмфмку кіпуі якзт нйалуєрщпя ном-
вдгдлля мбхуку, абм ілхзкз жауіка-
вйдлзкз мпмбакз ілсмокауії ном 
нйалувалля номвдгдлля жажлафдлмї 
пйігфмї гії іплує взпмка икмвіоліпрщ  
везрря жгагалзкз мпмбакз жатмгів, 
пноякмвалзт ла нозтмвувалля абм 
жлзцдлля  одфди, гмкукдлрів, ілхмгм 
каила абм мпіб, якзт нйалуєрщпя ві-
гхукарз, ра лівдйывалля у жв‘яжку ж 
узк оджуйщрарів уед номвдгдлзт 
гйаплзт і лдгйаплзт пйігфзт (омжху-
кмвзт) гіи.  

Цд кмед бурз нозфзлмы утз-
йдлля мпмбз віг козкілайщлмї вігнм-
вігайщлмпрі ж нігправ вігпурлмпрі гм-
кажів, якзкз впралмвйыєрщпя лаяв-
ліпрщ фз вігпурліпрщ сакрів ра мбпра-
взл, цм каырщ жлафдлля гйя козкі-
лайщлмгм номвагедлля і нігйягаырщ 

гмкажуваллы, а ракме вроарз гомхм-
взт кмхрів, які взгійяырщпя ж Ддо-
еавлмгм быгедру Укоаїлз ла номвд-
гдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, 
пноякмвалзт ла гмкукдлрувалля 
сакрів жймфзллмї гіяйщлмпрі мпіб.   

Такме жлзцдлля жауікавйдлзкз 
мпмбакз одфмвзт гмкажів ра гмкукдл-
рів у гдякзт взнагкат омбзрщ лдкм-
ейзвзк жгмбурря ілхмгм гмкажу – 
взплмвку дкпндора, якзи жгдбійщхмгм 
є нмтіглзк віг жажлафдлзт гедодй 
гмкажів, мпкійщкз номвдгдлі дкпндо-
рмк гмпйігедлля ра жомбйдлі взплм-
вкз пкйагаырщпя жа оджуйщраракз 
бджнмпдодглщмгм гмпйігедлля дкпнд-
ормк кардоіайів і жоажків, якзкз віг-
нмвіглм є одфмві гмкажз ра гмкукдл-
рз, цм лагалі гйя номвдгдлля дкпнд-
орзжз, взкйыфлм прмомлмы, яка її 
іліуіывайа – пйігфзк (гдрдкрзвмк),  
номкуомомк абм прмомлмы жатзпру.  

Занмбігрз кмейзвмку лапраллы 
жажлафдлзт лапйігів ра угмпкмлайдл-
лы лмокарзвлмгм жабджндфдлля рає-
клзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля км-
ейзвм хйятмк влдпдлля жкіл гм 
лмок КПК Укоаїлз якзк ндодгбафд-
лзи нмоягмк мрозкалля гмжвмйу ла 
номвдгдлля мбхуку. 
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Пмпвзпрак О. М. Помбйдкз жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля 

ноз мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку 
У праррі омжгйягаырщпя номбйдклі нзралля жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм 

омжпйігувалля ноз мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку, а ракме 
акудлруєрщпя увага ла кмейзвзт озжзкат гйя її жбдодедлля фдодж лдгмпкмлайіпрщ 
лмок, якзкз одгуйыєрщпя нмоягмк лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля жажлафдлмї пйігфмї 
(омжхукмвмї) гії, ра їтлщмку внйзві ла номудп гмкажувалля в уіймку. Коік рмгм, у 
праррі псмокмвалі номнмжзуії цмгм угмпкмлайдлля жажлафдлзт лмок КПК Укоаїлз, 
як мглієї іж укмв жабджндфдлля нмвлмгм омжпйігувалля.  

Кйюфмві  пймва:  гмкажз, мбхук, козкілайщлд номвагедлля цмгм мкодкмї кард-
гмоії мпіб.  

 

 

Пмпвзпрак А. Н. Помбйдкы мбдпндфдлзя раилы нодгваозрдйьлмгм оаппйдгмва-
лзя ноз нмйуфдлзз оажодхдлзя пйдгпрвдллмгм пугьз ла номвдгдлзд мбыпка 

В прарщд оаппкарозваырпя номбйдклшд вмномпш мбдпндфдлзя раилш нодгваозрд-
йщлмгм оаппйдгмвалзя ноз нмйуфдлзз оажодхдлзя пйдгпрвдллмгм пугщз ла номвдгд-
лзд мбшпка, а ракед акудлрзоудрпя влзкалзд ла вмжкмелшт озпкат гйя дд пмтоалд-
лзя в пвяжз п лдпмвдохдлпрвмк лмок, одгуйзоуыцзт нмоягмк нодгмправйдлзя оаж-
одхдлзя ла номвдгдлзд укажаллмгм пйдгпрвдллмгм (омжшпклмгм) гдипрвзя, з зт вмж-
гдипрвзя ла номудпп гмкажшвалзя в удймк. Комкд рмгм, в прарщд псмокзомвалш нодг-
ймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы укажаллшт лмок УПК Укоазлш, как мглмгм зж упйм-
взи мбдпндфдлзя нмйлмгм оаппйдгмвалзя. 

Комкд рмгм, в прарщд псмокзомвалш нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы ука-
жаллшт лмок УПК Укоазлш, как мглмгм зж упймвзи мбдпндфдлзя нмйлмгм оаппйдгм-
валзя. 

Кйюфдвыд пймва: гмкажардйщпрва, мбшпк, угмймвлмд номзжвмгпрвм в мрлмхдлзз 
мргдйщлми кардгмозз йзу. 

 

 

Posvystak O. Problems of secrecy of pre-trial investigation in obtaining the 
investigating judge permission to conduct a search 

The article deals with the problematic issues of ensuring the secrecy of pre-trial 
investigation after obtaining the permission of the investigating judge on the conduct of 
the search, and also focuses on the possible risks for its preservation due to imperfection 
of norms, which regulate the procedure for granting permission for conducting the 
investigative (searching) action, and their impact on proof process as a whole. In 
addition, the article formulates proposals to improve the above norms of the CPC of 
Ukraine, as one of the conditions for ensuring full investigation. 

 Key words: evidence, search, criminal proceedings against a particular category of 
persons, granting permission to conduct a search. 

 


