
Тема 2. 
Юридичний самозахист у 

взаємовідносинах з правоохоронними 
органами 

 

Описові питання: 

1. Виклик в поліцію: порядок дій і правові наслідки: 

 причини виклику та умови їх правомірності; 

 порядок виклику на допит у кримінальному процесі; 

 порядок дій у відділі поліції. 

2. Допит: процедура, типові порушення: 

 поняття, види, тривалість та час проведення допиту; 

 етапи проведення допиту; 

 рекомендації підчас допиту. 

3. Юридичний самозахист при особистій перевірці: 

 види особистої перевірки та їх загальна характеристика; 

 правомірні підстави для особистої перевірки особи; 

 правомірні підстави для поверхневої перевірки транспортного 

засобу; 

 рекомендації у випадку особистої перевірки. 

4. Захист права на недоторканість житла у випадку обшуку: 

 обшук: підстави та загальна характеристика; 

 вимоги до ухвали слідчого судді: на що слід звернути увагу; 

 порядок дій до, під час та після обшуку. 

5. Затримання правові аспекти та алгоритм дій (пам’ятка для затриманого 

в додатку 1): 

 затримання: підстави та порядок його проведення;  

 правові гарантії для затриманого;  

 алгоритм дій уразі затримання. 

 

Контрольні запитання: 

1. З яких причин можуть викликати «на бесіду» у поліцію? 

2. В яких випадках особа може відмовитись від «бесіди», а у яких 

зобов’язана з’явитись в поліцію? 

3. Назвіть підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності (ст.6 

ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»); 

4. За скільки часу до дати допиту повинна бути вручена повістка? 



5. Які способи вручення повістки передбачені КПК України (ст. 135)? 

6. Що має бути зазначено у повістці про виклик (ст.137 КПК)? 

7. Які є поважні причини неприбуття особи на виклик (ст.138 КПК)? 

8. Які наслідки неприбуття особи за викликом без поважної причини або 

неповідомлення про причини свого неприбуття (ст.139 КПК)? 

9. Які дії слід вчинити особі після прибуття до відділення поліції 

(Інструкція з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України затв. наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 23.05.2017  № 440 - (розд.6, п.10, пп.2 та додаток 12)) ? 

10. Хто такий свідок (ст. 65 КПК)? 

11. Які права та обов’язки  на допиті має свідок (ст. 66 КПК)? 

12. Які Ви знаєте види допиту? 

13. У які години не допускається проведення допиту? 

14. Якою може бути тривалість допиту? 

15. Як поводитись під час допиту? 

16. Які види особистої перевірки Ви знаєте? 

17. Як поводитись у випадку особистої перевірки? 

18. Хто має право проводити особисту перевірку? 

19. Що таке поверхнева перевірка? 

20. Які Ви знаєте обґрунтовані причини для обшуку чи огляду? 

21. Які законодавчі вимоги до огляду та обшуку? 

22. Що є підставою для обшуку житла? 

23. У який час може проводитись обшук житла? 

24. Що повинен зробити слідчий, прокурор перед початком обшуку житла? 

25. Які є вимоги до ухвали слідчого судді про проведення обшуку? 

26.  Які можуть бути наслідки невідповідності ухвали вимогам? 

27. Що слід робити під час обшуку? 

28. Що слід робити після обшуку? 

Завдання: 

№ 1. Розгляньте наведені нижче випадки та охарактеризуйте законність дій 

поліції та суду. Використайте судові рішення, що містяться у додатках 3.1 і 3.2.  

Випадок 1.  

Гр. Іваненко, 19 листопада 2015 року, приблизно о 23 годині , по вул. 

Мурманській, 6, в м. Києві,  знайшов паперовий згорток з особливо 

небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою 9,85 г, який незаконно 

зберігаючи при собі, переніс до станції метро «Лісова», де приблизно о 23 год. 

45 хв. був зупинений працівниками поліції, якими було виявлено та вилучено 

вказаний наркотичний засіб. 

Поліцейськими складено протокол огляду місця події, у якому зазначено, 

що речовина, яка в подальшому виявилась наркотичним засобом - канабісом, 



вилучена з лівої внутрішньої кишені куртки обвинуваченого працівником 

поліції під час поверхневого огляду. 

Зазначений огляд місця події був проведений у кімнаті поліції на станції 

м. Лісова, до якої Іваненко був запрошений працівником правоохоронного 

органу. 

Такі дії Іваненка кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання 

наркотичного засобу без мети збуту, вчиненому особою, яка раніше вчинила 

злочини, передбачені ст. ст. 309, 310, 317 КК України. 

Випадок 2.  

Гр. Марунич, який перебував у розшуку, був затриманий у м. Вишневе по 

вул. Залізничній орієнтовно о 5 год. 10 хв. 4 травня 2018 року громадським 

формуванням з охорони громадського порядку та державного кордону 

«Департамент охорони» та переданий черговому екіпажу поліції для 

оформлення о 5 год. 20 хв. 

5 травня 2018 року об 11 год. 20 хв. працівниками поліції складено 

протокол про затримання (на підставі ухвали слідчого судді від 25 жовтня 2017 

року «про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою») та у цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, 

передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. 

Слідчий звернувся до районного суду з клопотанням, погодженим з 

прокурором місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. Розглянувши клопотання, слідчий суддя відмовив 

у його задоволенні, застосувавши відносно підозрюваного запобіжний захід у 

вигляді домашнього арешту шляхом заборони виходу з дому цілодобово. 

№ 2. Користуючись зразком складіть скаргу на незаконні дії працівника 

поліції під час здійснення поверхневого огляду (додаток 4). 
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