
МІН’ЮСТ

НА ЗАХИСТІ

ПІДПРИЄМЦІВ!

ЩО РОБИТИ ПІД

ЧАС ОБШУКУ?

Перед обшуком:
- вимагати надання ухвали слідчого судді про
дозвіл на обшук;
- вимагати присутності адвоката і понятих при
проведенні обшуку;
- заявляти про дотримання розумних строків
провадження чи оскаржувати порушення

строків.
Під час обшуку:
- здійснення відеофіксації правоохоронцями є
обов’язковою, а відеозапис є додатком до
протоколу обшуку (з 1 січня 2019 року);
- за відсутності відеозапису, встановлені
обставини не можуть використовуватись як доказ
у суді;
- адвокат може самостійно вести відеозйомку

обшуку.

ОБОВ’ЯЗКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Правоохоронцям забороняється:

- вилучати комп’ютерну техніку, сервери,
мобільні телефони під час обшуків без дозволу

суду;
- відкривати нове кримінальне провадження,
якщо аналогічне вже було відкрито.

#МаскиШоуСтоп
Мін’юстом розроблено Закон No 2213-VIII, який
реально захищає підприємців від незаконних
дій правоохоронних органів. Закон набрав
чинності з 7 грудня 2017 року, крім норм щодо
застосування під час судового розгляду
відеозаписувальних технічних засобів, які
набирають чинності з 1 січня 2019 року.

ТВОЇ ПРАВА

- видати витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань щодо кримінального провадження;
протягом наступної доби після реєстрації заяви;
- видати копію ухвали слідчого судді про дозвіл
на обшук;
- обґрунтовувати вилучення оригіналів
документів або їхніх копій;
- вносити заяви осіб, які присутні під час обшуку,
до протоколу обшуку;
- вручити керівнику або представникові
підприємства другий примірник протоколу

обшуку.

Закриття кримінального провадження є
обов’язковим у разі наявності постанови про
закриття провадження щодо того ж діяння з

підстав:
- відсутність події злочину;
- відсутність складу злочину;
- скасована кримінальна відповідальність за

діяння;
- досягнутий податковий компроміс щодо
податкових зобов’язань.

ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ОБШУКУ?

- перевірити службові посвідчення

правоохоронців;
- дізнатися про підставу здійснення обшуку та
отримати копію ухвали слідчого судді;
- правоохоронці мають право виключно на те,
що написано в ухвалі про обшук;
- перевірити інформацію про залучених

понятих;
- залучити адвоката;
- фіксувати на відеокамеру дії правоохоронців;
- вносити зауваження і уточнення до протоколу
обшуку, отримати копію протоколу, складати
акти про допущені порушення.

Ви маєте право залучити адвоката на будь-якій
стадії обшуку! Відсутність адвоката
означатиме, що вчинені дії та встановлені
обставини не можуть бути використані як доказ
у суді.


