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Обшук і виїмка – стаття 8 ЄКПЛ 

Сервуло & Партнери – адвокатська контора, RL та ін. проти Португалії 

(Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL and Others v. Portugal, 27013/10) 

«…виїмка комп’ютерних файлів і електронних листів не були непропорційним 
втручанням по відношенню до переслідуваної законної мети» (3.10.2015) 

 

Німіц проти Німеччини (Case of NIEMIETZ v. GERMANY, 13710/88) 

«… Стаття 8 ЄКПЛ є застосовною …» (16.12.1992) 



Гарантії, що визнані достатніми 
(рішення у справі Сервуло та ін., 2015 рік) 

• повинен бути присутнім відповідний адвокат 

• потрібна присутність представника Ордену адвокатів 

• слідчий суддя повинен особисто контролювати проведення обшуків і виїмок. Він є першою 
особою, яка знайомиться зі змістом кореспонденції. Крім того, він пов’язаний професійною 
таємницею стосовно будь-якої інформації, що не стосується розслідування (особисті дані) 

• відповідний адвокат може подати скаргу голові Апеляційного суду 

• в разі оскарження, вилучені елементи повинні бути опечатані, без ознайомлення з ними 

• по закінченню процедур повинен складатися протокол обшуку, в якому зазначаються дані 
присутніх осіб, також як і будь-яка подія, що сталася під час проведення обшуку 

• слідчий суддя повинен винести постанову про видалення всіх відомостей особистого характеру, 
що порушують професійну таємницю або не стосуються осіб, яким були пред’явлені 
обвинувачення в рамках розслідування 



Гарантії, що мають бути 
запроваджені (2012 рік) 

Головань проти України (GOLOVAN v. UKRAINE, 41716/06) – 05.10.2012 

«відповідні гарантії, такі як присутність та дійова участь незалежного 
спостерігача, завжди повинні бути доступними під час обшуку офісу 
адвоката для забезпечення того, щоб матеріал, який захищається 
адвокатською таємницею, не було вилучено…» Такий спостерігач:  

• повинен мати обов’язкову юридичну кваліфікацію, щоб фактично брати 
участь у процесі; 

• повинен бути зв’язаний адвокатською таємницею, щоб гарантувати 
захист конфіденційного матеріалу та прав третіх осіб; 

• повинен бути наділений необхідними повноваженнями, щоб бути 
спроможним запобігти під час аналізу процесу будь-якому можливому 
втручанню в адвокатську таємницю – 05.10.2012 



Доступ до адвоката під час 
поліцейського допиту 

• Сальдуз проти Туреччини (Salduz v. Turkey, 36391/02), 27.11.2008 

«Двоетапний тест»: Суд має оцінити, 1) чи були «вагомі причини», 
(“compelling reasons”) щоб обмежити право на доступ до адвоката і,  
2) вплив цього обмеження на справедливість судового розгляду 

• Ібрагім та інші проти Сполученого Королевства  
(Ibrahim and Others v. the UK), 16.12.2014 та 13.09.2016 (ВП)  

-- Немає порушення ст.6 п.3(с) 

• Трутень проти України (Truten v. Ukraine, 18041/08), 23.06.2016 

-- Є порушення ст.6 п.3(с) 

 



Доступ до адвоката 

Відмова 

Вступ адвоката 

Відмова 

Зізнання 

Вступ адвоката 

Зізнання 

Зізнання 

Вступ адвоката 

Відмова 

1. 

2. 

3. 



Стаття 10 

Беда проти Швейцарії (Bédat v. Switzerland, 56925/08) 

Межі висвітлення пресою кримінальних процесів: Велика палата не 
знайшла порушення статті 10 в кримінальному засудженні журналіста 
за публікацію певних матеріалів кримінальної справи  
(див. Окрему думку судді Ганни Юдківської) – 29.03.2016 

Безимянний (BEZYMYANNYY) проти РФ (10941/03) 

Скарга на дії судді – 8.04.2010 



Стаття 10  

Моріс проти Франції 2 (CASE OF MORICE v. FRANCE no.2, 29369/10) 

Оприлюднення листа на адресу Міністра юстиції з різкою критикою 
дій слідчого судді – 23.04.2015 

Фукс проти Німеччини (Fuchs v. Germany, 29222/11 and 64345/11) 

Звинувачення на адресу експерта: захист інтересів клієнта не 
дозволяє стверджувати, що експерт сфальсифікував докази. 
Образливі висловлювання не містили об'єктивної критики роботи 
експерта, але були спрямовані на те, щоб представити його дії 
недобросовісними в цілому – 27.01.2015  



Пасивність адвоката 

М.С. проти Хорватії (M.S. v. Croatia, 75450/12) 

Якість юридичного представництва особи, якій загрожує 
недобровольное позбавлення волі з причин, пов’язаних з 
психічним здоров’ям. Призначення адвоката як таке, без активних 
дій цього адвоката для надання реальної правової допомоги у 
розгляді, не задовольняє вимогу необхідної «правової допомоги» 
відповідно до статті 5 § 1 (е) – 19.02.2015 

«… e) законне затримання осіб для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, 
алкоголіків або наркоманів чи бродяг» 



Дякую за увагу! 

проф. Сергій Гончаренко, Академія адвокатури України 

sg@aau.edu.ua 

 

Раджу подивитись: 

https://youtu.be/tNbfNLf7pos 

Відеосемінар з підвищення кваліфікації 21 червня 2016 року  

 

 

mailto:sg@aau.edu.ua
https://youtu.be/tNbfNLf7pos
https://youtu.be/tNbfNLf7pos

