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Пояснювальна записка 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

прав людини на життя, свободу та справедливий суд)» та проекту Закону 

України «Про внесення змін до спеціальних законодавчих актів (щодо права 

людини на свободу та особисту недоторканність) 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроектів 
Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо прав людини 

на життя, свободу та справедливий суд)» та проект Закону України «Про внесення змін до 

спеціальних законодавчих актів (щодо права людини на свободу та особисту 

недоторканність) спрямовані на удосконалення конституційного та законодавчого 
регулювання права людини на життя (включно з забороною смертної кари), права людини на 

свободу та особисту недоторканність (включно із забороною рабства), а також права на 

справедливий суд відповідно до вимог Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 року (надалі - Конвенція).  
Необхідність застосування додаткових заходів щодо конституційного та законодавчого 

гарантування вказаних основоположних прав людини продиктована не лише масовими 

фактами їх порушення внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, але й 

триваючою дією правового режиму воєнного стану в Україні, під час якого обов’язковим є 

неухильне забезпечення фундаментальних прав людини визначених приписами ст. 64 

Конституції України.  
Пропоновані зміни зумовлюються окремими недоліками конституційно-правового та 

законодавчого регулювання прав людини на життя, свободу та справедливий суд 

концептуального, системно-структурного та термінологічного характеру, які не лише 

допускають можливість порушень вказаних прав людини органами державної влади та 

місцевого самоврядування, а також їх посадовими та службовими особами, та не 

забезпечують здійснення ефективного захисту цих прав, а також негативно впливають на 

реальну можливість реалізації людиною прав на життя, свободу та справедливий суд. 
Чинні моделі конституційної та законодавчої регламентації прав людини на життя, 

свободу та справедливий суд не повністю відповідають положенням Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а тому не забезпечують оптимальних умов для 

виконання Україною своїх зобов’язань, як держави-учасниці вказаного міжнародного акту, а 

також не гарантують людині максимально ефективного захисту вказаних прав.    
На розв'язання зазначених проблем спрямовані проект Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо прав людини на життя, свободу та справедливий суд)» та 

проект Закону України «Про внесення змін до спеціальних законодавчих актів (щодо права 

людини на свободу та особисту недоторканність)», які набудуть особливої актуальності у 

процесі реформування найбільш важливих вітчизняних правових інститутів, який неодмінно 

розпочнеться після перемоги Української Держави у війні із загарбником. 
2. Мета і завдання прийняття законопроектів 
Метою запропонованих змін є удосконалення конституційно-правової та законодавчої 

регламентації прав людини на життя (включно з забороною смертної кари), на свободу та 

особисту недоторканність (включно із забороною рабства), та на справедливий суд, що 

забезпечить усунення будь-яких можливих передумов їх порушення (навіть в умовах 

воєнного стану), підвищить ефективність захисту цих прав та створить найбільш сприятливі 
конституційно-правові та законодавчі умови реалізації повного комплексу прав та свобод 
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людини і громадянина, відповідно до фундаментальних конституційних принципів 

верховенства права та демократичної, соціальної і правової держави.  
Запропоновані зміни розширюють комплекс прав людини гарантований Розділом ІІ 

Конституції України. 
Проекти ґрунтуються на ідеях сучасного конституціоналізму, положеннях 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, 

практиці офіційного тлумачення та застосування цих положень Європейським судом з прав 

людини (надалі - ЄСПЛ), а також усталеній судовій практиці Конституційного Суду 

України.  
 
3. Загальна характеристика і основні положення законопроектів 
І. Право на життя 
Беззаперечним є те, що право на життя, закріплене у статті 2 Конвенції та статті 27 

чинної Конституції України має особливий статус серед усіх інших прав та свобод людини. 

Однак форми закріплення права на життя, які використовуються Конвенцією та 

Конституцією України при наявності загальних спільних рис все ж таки є достатньо різними. 

Зокрема стаття 27 Конституції України вказує:  
«Кожна людина має невід'ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати 

життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань». 
На основі цього можна стверджувати, що частина 2 статті 27 Конституції України, 

гарантуючи право на життя, закріплює лише загальну заборону «свавільного позбавлення 

життя» (інкорпоруючи її з п. 1 ст. 6 Міжнародного пакту ООН «Про громадянські і політичні 
права»), без встановлення прямої заборони смертної кари. При цьому, здійснюючи, 

виключно, формально-термінологічне (позитивістське) тлумачення наявного формулювання 

першого речення частини другої статті 27 Конституції України, із застосуванням значення 

терміну «свавільно», наданого Конституційним Судом України, можна дійти висновку що 

відповідно до положень ст. 27 Конституції України є допустимим так зване, «не свавільне» 

позбавлення життя, тобто таке яке здійснюється «законно», «справедливо», «зважаючи на 
думку інших», «не самовільно». Також, є всі підстави констатувати, що конституційна 

заборона «свавільного» позбавлення життя людини має суто оціночний характер, оскільки її 

правовий зміст чітко не визначений і підлягає встановленню згідно з конкретними 

обставинами фактичного застосування, і як вбачається, не обов’язково кореспондується із 

імперативною вимогою формальної законності.  
Окрім цього, є всі підстави констатувати, що гарантоване ч. 3 ст. 27 Конституції 

України, право кожного захищати своє життя і здоров’я та життя і здоров’я інших людей 

від протиправних посягань, за загальним правилом, не включає права на захист від 

протиправного насильницького вторгнення на територію держави Україна, або у житло чи 

інше приміщення, внаслідок якого було завдано смерті нападника (в тому числі спричинене 

застосуванням зброї або будь-яких інших засобів чи предметів). При цьому, закріплене 

частиною п’ятою статті 55 Конституції України право кожного будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, 

також не можна однозначно вважати приписом, який у розумінні визначеному ч. 1 ст. 64 

Конституції, встановлює обмеження конституційного права людини на життя.  
Тому, у випадку якщо наслідком необхідної оборони було позбавлено життя особи, яка 

здійснювала протиправне насильницьке вторгнення не лише у житло чи інше приміщення (а 

до прикладу на територію держави Україна), то таке позбавлення життя нападника, 

відповідно до окремих положень вітчизняного законодавства, нажаль все ж таки має певні 

ознаки порушення права людини на життя (особи, яка здійснювала протиправне посягання) 

гарантоване статтею 27 Конституції України, оскільки відповідного винятку у Конституції 
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України не передбачено.  
З огляду на це, виникає певна правова колізія, спричинена відсутністю як у статті 27 

так і у інших статтях Конституції України, приписів які б встановлювали можливі винятки 

або підстави обмеження гарантованого Конституцією невід’ємного права людини на життя, 

тоді як такі обмеження фактично встановлені Кримінальним кодексом України. Вбачається, 

що це не лише порушує ч. 2 та ч. 3 ст. 22, ст. 27 та ч. 1 ст. 64 Конституції України, але й 

створює певні підстави для можливості визнання незаконним застосування п. 5 ст. 36 

Кримінального кодексу України, або не застосування вказаних положень у випадках 

застосування громадянами України, які не є комбатантами, зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів (у тому числі позбавлення життя нападників) для захисту від нападу на 

територію держави Україна.  
З метою виправлення вказаних правових прогалин, вважаємо доцільним внести зміни 

до ст. 27 Конституції України шляхом її доповнення положеннями, які б встановлювали 

вичерпний перелік підстав правомірного обмеження права людини на життя. При розробці 

таких змін варто враховувати не лише потребу уніфікації положень ст. 27 Конституції 

України з положеннями ч. 2 ст. 2 Конвенції, але й усталену практику (jurisprudence constante) 
Конституційного Суду України та необхідність встановлення конституційних підстав для 

правомірного застосування п. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України та положень інших 

законодавчих актів України, до прикладу ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію». 
Тому, пропонуємо внести зміни і доповнення до статті 27 Конституції України та 

викласти її у наступній редакції:  
«Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Смертна кара в 

Україні заборонена. Нікого не може бути засуджено до смертної кари або страчено. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - 

захищати життя людини.  
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей 

від протиправних посягань. Не вважається порушенням права на життя таке 

позбавлення життя, яке є наслідком виключно необхідного застосування сили у 

випадках прямо передбачених законом та чинними міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України». 
 
ІІ. Заборона рабства 
Особливо важливою забороною встановленою Конвенцією, є заборона рабства і 

примусової праці, гарантована її статтею 4, яка тісно пов’язана із захистом права людини на 

свободу та особисту недоторканність. Однак, заборона рабства та підневільного стану взагалі 

не знайшла свого відображення у чинній Конституції України. 
Відсутність у Конституції України закріплення заборони рабства та підневільного 

стану переважно пояснюється радянською спадщиною конституційного регулювання, яке з 

ідеологічних причин не передбачало самої можливості існування в країні рабства або 

підневільного стану та розглядало їх заборону як певний анахронізм. Тому, для 

посткомуністичних конституцій характерним є надання переваги загальному праву на 

особисту свободу і недоторканність, та відсутність спеціальної заборони рабства. 
Проте, слід констатувати, що хоча право на особисту свободу і недоторканність є 

природнім правом, однак разом з тим не є абсолютним та підлягає відповідним обмеженням, 

а тому, за своїм змістом не може охоплювати абсолютну заборону рабства і підневільного 

стану.  
З огляду на це, на підставі аналізу положень пункту 1 статті 4 Конвенції, практики 

Європейського суду з прав людини та відповідних положень Кримінального кодексу 

України, від 01 вересня 2001 року (надалі - ККУ), (частин 2-5 статті 143, статті 144, статті 

146, статті 147, статті 149 ККУ, статті 150 ККУ, статті 150-1 ККУ,), а також враховуючи 

складну соціально-політичну ситуацію що склалася у нашій державі (у зв’язку з подіями 

спричиненими тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та окремих територій 
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Донецької і Луганської областей України, а також веденням збройного конфлікту на 

території України), доходимо до висновку стосовно нагальної необхідності закріплення на 

конституційному рівні заборони тримання людини в рабстві або у підневільному стані. 

Включення вказаної заборони до положень Конституції України повністю відповідатиме 

загальному змісту зобов’язань взятих на себе Україною, щодо гарантування прав і свобод 

визначених розділом І Конвенції та забезпечуватиме імплементацію її положень у вітчизняну 

конституційно-правову доктрину.  
Тому, пропонуємо доповнити ст. 28 Конституції України частиною четвертою 

наступного змісту: «Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані».  
 
ІІІ. Право на свободу та особисту недоторканність 
1. Внесення змін до Конституції України. 
Право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване статтею 5 Конвенції та 

статтею 29 Конституції України, є ще одним невід’ємним елементом системи захисту 

недоторканності особи. 
Однак форми закріплення вказаного права, які використовуються Конвенцією та 

Конституцією України при наявності окремих спільних рис все ж таки суттєво відрізняються 

між собою. Зокрема стаття 29 Конституції України вказує: 
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. 
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на 

те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 

запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути 

перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох 

годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під 

вартою. 
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 

мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту 

затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. 
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого». 
Відповідно до цього, слід зазначити що частини 2 і 3 статті 29 Конституції України не 

містять ні загальної (комплексної) заборони «позбавлення свободи», ні вичерпного переліку 

випадків правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність. Разом з 

цим, припис частини 2 статті 29 Конституції України також можна тлумачити у двох 

аспектах. Зокрема, він встановлює виняток із гарантованого права на свободу та особисту 

недоторканність, а саме можливість застосування примусових заходів, що обмежують 

вказане право, таких як «арешт» та «тримання під вартою». Водночас, цей припис 

передбачає обов’язкові ознаки правомірного застосування таких примусових заходів, а саме 

конституційну заборону їх застосування без вмотивованого рішення суду або на підставах чи 

в порядку, що не встановлені законом.  
Своєю чергою, перше речення частини 3 статті 29 Конституції України встановлює 

підстави та умови правомірного «тримання особи під вартою» навіть без вмотивованого 

рішення суду. Тоді, як друге речення ч. 3 цієї статті опосередковано здійснює розширення 

переліку конституційно регламентованих правомірних примусових заходів, які обмежують 

право на свободу та особисту недоторканність, фактично включаючи до вказаного переліку 

такий захід як «затримання». 
При цьому, на конституційному рівні не регламентуються підстави та порядок 

застосування вказаного примусового заходу, а також обов’язковість дотримання вимог 
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закону під час його застосування. Тому, на наш погляд, приписи частин 2 та 3 статті 29 
Конституції України є такими, що лише частково відповідають принципу правової 

визначеності, як одному з елементів «верховенства права», оскільки вони не забезпечують 

чіткого та однозначного розуміння обсягу конституційних гарантій реалізації права на 

свободу та особисту недоторканність, а також підстав та порядку застосування усіх 

правомірних примусових заходів, що обмежують вказане право.  
Це на нашу думку є прогалиною вітчизняної конституційної регламентації права 

людини на свободу та особисту недоторканність, яка спричиняє негативні наслідки у сфері 

практики його ефективної реалізації та захисту.  
Тому, керуючись практикою офіційного тлумачення та застосування ЄСПЛ пункту 1 

статті 5 Конвенції, а також констатуючи існування в усталеній судовій практиці 

(jurisprudence constante) Конституційного Суду України тенденції щодо розширення 

переліку примусових заходів, які визначаються таким, що обмежують право людини на 

свободу та особисту недоторканність, і застосування яких повинно здійснюватися, 

виключно, відповідно до вмотивованого рішення суду та на підставах і в порядку 

встановлених законом, видається доцільним у Конституції України закріпити вимогу щодо 

обов’язкового застосування вказаних обов’язкових вимог не лише щодо правомірного 

арешту або тримання під вартою, але й щодо будь-яких інших примусових заходів, які 

обмежують право на свободу та особисту недоторканність, окрім винятків встановлених 

частиною 3 статті 29 Конституції України. Тому, з метою вдосконалення вітчизняної 

конституційно-правової регламентації права людини на свободу та особисту 

недоторканність, пропонуємо внести зміни до частини 2 статті 29 Конституції України та 

викласти її у такій редакції:  
«Ніхто не може бути позбавлений свободи, в тому числі заарештований або 

триматися під вартою, інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та 

в порядку, встановлених законом, за винятком наступних випадків».  
Окрім цього, з метою уніфікації положень Конвенції та Конституції України необхідно 

внести зміни до першого речення частини 3 статті 29 Конституції України, а саме доповнити 

його додатковими підставами для застосування тримання особи під вартою, як тимчасового 

запобіжного заходу, зокрема такими, як: «при втечі особи після вчинення злочину або за 

наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину».  
Встановлену першим реченням частини 3 статті 29 Конституції України, судову 

перевірку (протягом сімдесяти двох годин) обґрунтованості застосування тримання особи під 

вартою, як тимчасового запобіжного заходу, є всі підстави кваліфікувати як обов’язкову та 

автоматичну (оскільки вона проводиться незалежно від будь-яких обставин та не потребує 

попередньої заяви особи яка перебуває під вартою) судову перевірку яка здійснюється 

впродовж допустимого строку, що загалом відповідає практиці ЄСПЛ щодо застосування 

пункту 3 статті 5 Конвенції.  
Однак, перше речення частини 3 статті 29 Конституції України, на відміну від 

положень пункту 3 статті 5 Конвенції, не лише не розмежовує окремих етапів здійснення 

вказаної судової перевірки (таких як: «негайне» доставлення особи до суду та розгляд справи 

судом впродовж «розумного строку»), але й взагалі не встановлює необхідності 

обов’язкового доставлення особи до судді (суду), що грубо порушує як право людини на 

свободу та особисту недоторканність, так і її право на доступ до суду.  
Тому, з метою посилення конституційних гарантій недопущення свавільного 

обмеження права людини на свободу та особисту недоторканість, вважаємо доцільним 

внести зміни до першого речення частини 3 статті 29 Конституції України та викласти його у 

такій редакції:  
«У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити, а також, при 

втечі особи після вчинення злочину або за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні 

особою злочину уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи 

під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти 
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двох годин має бути перевірена судом».  
Необхідно наголосити, що припис другого речення частини 3 статті 29 Конституції 

України лише частково відповідає вимогам пункту 3 статті 5 Конвенції, оскільки у 

зазначеному конституційному приписі відсутні вказівки щодо обов’язковості проведення 

судової перевірки обґрунтованості та законності затримання особи, а також відсутня 

обов’язкова вимога стосовно доставлення затриманої особи до суду. А, це не лише 

безпосередньо суперечить приписам пункту 3 статті 5 Конвенції та практиці його 

тлумачення і застосування ЄСПЛ, але й порушує право особи на доступ до суду. 
Зважаючи на це, приписи пункту 2 статті 12 та статей 209 і 211 КПКУ є критично 

важливими та необхідними положеннями чинного законодавства України, оскільки 

встановлюють обов’язковість проведення судової перевірки обґрунтованості та законності 

затримання особи, а також обов’язкову вимогу стосовно доставлення затриманої особи до 

суду, та його максимально допустимий строк. Таким чином нівелюються окремі недоліки та 

встановлюються необхідні юридично-процесуальні підстави для правомірного застосування 

припису другого речення частини 3 статті 29 Конституції України, відповідно до вимог 

пункту 3 статті 5 Конвенції. 
Отож, враховуючи необхідність дотримання принципу верховенства права, положень 

пункту 3 статті 5 Конвенції, зважаючи на уже запропоноване нами скорочення встановленого 

першим реченням частини 3 статті 29 Конституції України максимально допустимого строку 

тримання особи під вартою без рішення суду, а також необхідність посилення 

конституційних гарантій недопущення будь-якого свавільного, у тому числі і 

короткострокового, обмеження права людини на свободу та особисту недоторканість, 

пропонуємо внести зміни до другого речення частини 3 статті 29 Конституції України (яким 

регламентовано порядок застосування кримінально-процесуального та адміністративно-
процесуального затримання особи без рішення суду) та доповнити вказану частину третім і 

четвертим реченнями, і викласти їх наступній редакції:  
«Затримання особи допускається тільки на підставах та в порядку встановлених 

законом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом шістдесяти годин з 

моменту затримання її не доставлено до суду (судді) для вирішення питання про законність 

та обґрунтованість затримання та подальшого тримання під вартою, або якщо протягом 

сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про 

тримання під вартою». 
Поряд із цим зауважимо, що хоча припис частини 4 статті 29 Конституції України і 

містить додаткові процесуальні гарантії для захисту прав затриманого, у порівнянні з 

пунктом 2 статті 5 Конвенції, а саме: «обов’язкове роз’яснення його прав та надання 

можливості захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника», 

проте не передбачає такої обов’язкової умови як повідомлення особі саме «зрозумілою для 

неї мовою», про мотиви арешту чи затримання.  
Тому, враховуючи практику тлумачення та застосування ЄСПЛ пункту 2 статті 5 

Конвенції, на нашу думку є всі підстави вказувати на неможливість забезпечення належних 

первинних гарантій захисту права особи на свободу та особисту недоторканність без 

повідомлення їй, саме зрозумілою для неї мовою, необхідного обсягу достатньої інформації 

про причини її затримання, оскільки внаслідок цього особа фактично позбавляється 

можливості ефективно використати власне право на невідкладний розгляд справи щодо 

правомірності взяття її під варту. 
З огляду на це, пропонуємо доповнити частину 4 статті 29 Конституції України, 

положенням про те що кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено саме «зрозумілою для нього мовою» про мотиви арешту чи затримання.  
Коло суб’єктів яким гарантоване право на судову перевірку правомірності позбавлення 

їх свободи та предмет такої перевірки, відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції є значно 

ширшими, ніж коло суб’єктів та її предмет, передбачені частиною 5 статті 29 Конституції 
України. Це зумовлено тим, що приписи Конституції України до кола суб’єктів вказаного 
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права не включають осіб, до яких застосовано такі тимчасові заходи як арешт або тримання 

під вартою, які згідно з частиною 2 статті 29 Конституції України застосовуються лише за 

вмотивованим рішенням суду, тоді як, власне, арешт та тримання під вартою не визначені як 

можливий предмет судового оскарження. 
Тому, на нашу думку, цілком виправданим та необхідним є розширення встановленого 

частиною 5 статті 29 Конституції України кола суб’єктів наділених правом судового 

оскарження правомірності позбавлення їх свободи, а саме гарантування такого права не 

лише кожному затриманому, але й особам, до яких застосовано такі тимчасові заходи як 

арешт або тримання під вартою, а також, відповідно, розширення предмету можливого 

судового оскарження, і включення до нього арешту та тримання під вартою. Це не лише 

усуне будь-які підстави для сумнівів, щодо можливості застосування вже на стадії судового 

розгляду справи пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України (яким гарантовано 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи), але й гарантує можливість реалізації 

цього права особами, до яких застосовано вказані тимчасові заходи, на будь-якому 

процесуальному етапі їх здійснення, що повністю відповідає положенням статті 5 Конвенції 

та практиці їх застосування ЄСПЛ. 
Зважаючи на це, пропонуємо внести зміни та доповнення до частини 5 статті 29 

Конституції України та викласти її у наступній редакції:  
«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок затримання, арешту або тримання під 

вартою має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання, арешт або тримання 

під вартою, а суд зобов’язаний без зволікань перевірити і встановити законність 

застосування цих заходів і прийняти рішення про звільнення особи, якщо ці заходи є 

незаконними».  
У порівнянні з частиною 5 статті 5 Конвенції, припис частини 4 статті 62 Конституції 

України має істотно вужчу, та не цілком чітко визначену сферу застосування. Це зумовлено 

тим, що відшкодування матеріальної і моральної шкоди особі здійснюється виключно у 

випадку безпідставного її засудження і лише за умови скасування обвинувального вироку у 

кримінальному процесі, а отже не може застосовуватися щодо тих форм неправомірного 

позбавлення волі особи, які були застосовані не на підставі обвинувального вироку (до 

прикладу, безпідставного затримання, арешту або тримання під вартою). Окрім цього, як 

обов’язкову підставу для скасування вироку суду конституційний припис вказує не його 

«незаконність», а «неправосудність», що звужує можливу сферу його застосування 

виключно до випадків винесення вироку, який не відповідає фактичним обставинам справи 

та є необґрунтованим. 
Тому, з метою усунення вказаної прогалини конституційної регламентації гарантій 

захисту права особи на свободу та особисту недоторканність пропонуємо доповнити статтю 
29 Конституції України частиною сьомою наступного змісту: «Кожен, хто є потерпілим від 

неправомірного позбавлення свободи, має право на відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди завданої внаслідок цього».  
Підсумовуючи зазначене, з метою уніфікації приписів статті 5 Конвенції та статті 29 

Конституції України, а також забезпечення закріплення у Конституції України повного 

комплексу обов’язкових гарантій захисту права людини на свободу та особисту 

недоторканність пропонуємо внести зміни до статті 29 Конституції України та викласти її у 

наступній редакції: 
«Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 
Ніхто не може бути позбавлений свободи, в тому числі заарештований або 

триматися під вартою, інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах 

та в порядку, встановлених законом, за винятком наступних випадків. 
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити, а також 

при втечі особи після вчинення злочину або за наявності обґрунтованої підозри у 

вчиненні особою злочину уповноважені на те законом органи можуть застосувати 

тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого 
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протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримання особи 

допускається тільки на підставах та в порядку встановлених законом. Затримана особа 

негайно звільняється, якщо протягом шістдесяти годин з моменту затримання її не 

доставлено до суду (судді) для вирішення питання про законність та обґрунтованість 

затримання та подальшого тримання під вартою, або якщо протягом сімдесяти двох 
годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання 

під вартою. 
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено, 

зрозумілою для нього мовою, про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права 

та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 

користуватися правничою допомогою захисника. 
Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок затримання, арешту або тримання під 

вартою має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання, арешт або 

тримання під вартою, а суд зобов’язаний без зволікань перевірити і встановити 

законність застосування цих заходів і прийняти рішення про звільнення особи, якщо ці 

заходи є незаконними. 
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого. 
Кожен, хто є потерпілим від неправомірного позбавлення свободи, має право на 

відшкодування матеріальної і моральної шкоди завданої внаслідок цього». 
 
2. Пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів 
Окрім цього, необхідним є приведення у відповідність до приписів Конституції 

України положень чинного Кримінального процесуального кодексу України (надалі - 
КПКУ), а саме внести доповнення до частини 2 статті 176 КПКУ, згідно з якими «тримання 

особи під вартою» визначити ще одним видом «тимчасових запобіжних заходів», а також 

закріпити у КПКУ такий перелік підстав для застосування вказаного заходу, який повністю 

відповідатиме переліку підстав вказаних у першому реченні частини 3 статті 29 Конституції 

України.  
Підстави для застосування затримання особи загальним суб’єктом, визначені пунктом 2 

статті 207 КПКУ, та спеціальним суб’єктом, визначені підпунктами 1 та 2 (за винятком 

підпункту 3) пункту 1 статті 208 КПКУ, загалом, відповідають підставам застосування 

правомірного затримання особи закріпленим у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції, а 

отже не може кваліфікуватися як незаконне втручання в право людини на свободу та 

особисту недоторканність.  
Однак, з метою забезпечення відповідності положенням підпункту «c)» пункту 1 статті 

5 Конвенції, положень підпункту 3 пункту 1 статті 208 КПКУ, видається доцільним внести 

зміни до цього пункту та викласти його у наступній редакції: «3) якщо є обґрунтовані 

підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності 

особи, щодо якої наявна обґрунтована підозра у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України». 
На відміну від затримання у кримінальному процесі, відповідно до положень Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) адміністративне 

затримання, не визначається як винятковий тимчасовий запобіжний захід, а регламентується 

лише як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Правом адміністративного затримання особи без рішення суду, наділяється чітко визначений 

перелік спеціальних суб’єктів, які можуть застосовувати його при вчиненні особою 

адміністративних правопорушень, а також в інших випадках, прямо передбачених законами 

України.  
Керуючись необхідністю забезпечення принципу «юридичної визначеності» та «якості 

закону», встановленим у практиці ЄСПЛ, вважаємо доцільним доповнити частину першу 
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статті 259 КУпАП приписами, які б чітко регламентували момент початку і завершення 

доставлення порушника та його максимально допустиму тривалість, а саме: «Доставлення 

порушника розпочинається з моменту коли порушник силою або через підкорення наказу 

змушений залишатися поряд із уповноваженою службовою особою або слідувати за нею, і 

завершується у момент допровадження порушника до приміщення відповідного 

правоохоронного чи іншого органу, визначеного в цій статті. Максимальний строк 

доставлення порушника не може тривати більше як дві години».  
Також, на наш погляд потрібно відкоректувати частину першу статті 263 КУпАП та 

доповнити її другим реченням, у якому, за аналогією до статті 209 КПКУ, закріпити момент 

затримання особи. Тому, вважаємо доцільним викласти частину першу статті 263 КУпАП у 

наступній редакції: «Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, може тривати не більш як три години, у тому числі, з врахуванням строку 

доставлення порушника. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через 

підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в 

приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою».  
На нашу думку запропоновані зміни усунуть існуючу на даний час невизначеність у 

вирішенні питання, чіткого встановлення часу доставлення порушника та нівелюють 

можливість зловживань з боку відповідних органів в частині, що стосується порушення 

допустимого строку обмеження права особи на свободу при застосуванні адміністративного 

затримання. 
Застосування адміністративного затримання особи, як примусового заходу позбавлення 

свободи людини, з дотриманням загального максимально-допустимого трьох годинного 

строку його проведення (закріпленого частиною 1 статті 263 КУпАП) відповідає нормам 

Конституції України та положенням підпункту «b)» пункту 1 статті 5 Конвенції, а отже є 

цілком правомірним.  
Водночас, керуючись практикою тлумачення та застосування ЄСПЛ пункту 1 статті 5 

Конвенції та юридичною позицією Конституційного Суду України про те, що «відповідно до 

принципу верховенства права затримання без вмотивованого рішення суду в 

адміністративному процесі не може тривати довше, ніж затримання в кримінальному 

процесі», а також у зв’язку з відсутністю у КУпАП положень аналогічних до припису пункту 

2 статті 211 КПК України («щодо обов’язкового доставлення затриманого до суду не пізніше 

шістдесяти годин з моменту затримання або звільнення») є підстави стверджувати, що 

чинні положення частин 2 та 3 статті 263 КупАП, стосовно можливості затримання осіб, які 

вчинили певні види адміністративних правопорушень, «в необхідних випадках для 

встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення», або «проведення 

медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і 

психотропних речовин та їх дослідження» без рішення суду - суперечить принципу 

верховенства права. 
 
ІV. Право на справедливий суд 
Право на справедливий суд гарантоване статтею 6 Конвенції займає особливе місце 

серед глобальних цінностей демократичного суспільства, загалом. Це зумовлено тим, що 

саме право на справедливий суд забезпечує найбільш надійну та ефективну систему захисту 

прав, якою є механізм судового розгляду, а також закріплює основоположну роль судової 

влади у здійсненні правосуддя. 
Конституція України формально (текстуально) не містить регламентації права людини 

на справедливий суд. Зокрема, частини перша та друга статті 55 Конституції України 

вказують:  
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб». 
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Таким чином вказані приписи закріплюють гарантію захисту судом прав і свобод 

людини і громадянина, а також право кожного на судове оскарження рішень та діянь органів 

публічної влади та їх представників.  
Водночас, відповідно до сформованої Конституційним Судом України усталеної 

судової практики (jurisprudence constante) офіційного тлумачення юридичного змісту 

положень частин першої та другої статті 55 Конституції України, ці приписи у поєднанні з 

іншими конституційними нормами, закріплюють право людини на судовий захист у двох 

аспектах, як окреме конституційне право людини та як одну із найважливіших гарантій 

здійснення усіх інших прав та свобод людини, яке є невід’ємним елементом принципу 

верховенства права.  
Зважаючи на це, слід зазначити, що форма конституційної регламентації права людини 

на судовий захист є фрагментарною та не закріплює переважної більшості інституційних 

гарантій права на справедливий суд, встановлених пунктом 1 статті 6 Конвенції. Проте, 

завдяки застосуванню Конституційним Судом України практики розширеного тлумачення 

юридичного змісту частин першої та другої статті 55 Конституції України, все ж таки 

забезпечуються мінімально необхідні передумови для виконання Україною своїх 

субсидіарних зобов’язань, щодо гарантування кожній людині права на справедливий суд. 
Поряд із цим, потрібно констатувати, що у вітчизняному спеціальному законодавстві, у 

тому числі й підзаконних актах програмного характеру, відсутнє закріплення права на 

доступ до суду, проте гарантується доступність правосуддя для кожної особи. При цьому, 

прослідковується одночасне застосування двох категорій, а саме «доступність правосуддя» 

та «доступ до правосуддя», які подекуди вживаються паралельно та без чіткого 

розмежування їх юридичного змісту. Водночас, вимоги які вказуються як необхідні умови 

для забезпечення доступності та/або доступу до правосуддя у своїй значній частині 

співпадають з тими, які окреслюються у практиці Конституційного Суду України, так і з 

тими які визначаються у рекомендаційних актах Комітету Міністрів Ради Європи. Окрім 

цього особливо важливим є те, що у вітчизняних підзаконних актах програмного характеру 
безпосередньо вказується на конституційний рівень гарантування «права на доступ до 

правосуддя».  
Окрім цього, є всі підстави констатувати формування у вітчизняній конституційній 

доктрині правового інституту доступності правосуддя, яку доцільно визначати як юридичну 

гарантію реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Водночас, у контексті розвитку концепції основних прав і свобод людини необхідно 

виокремити право на доступ до суду та охарактеризувати його як позитивне процесуальне та 

неабсолютне право, яке є невід’ємним елементом конституційного права на судовий захист, 
а також повинно бути гарантоване на конституційному рівні.  

Слід зазначити, що низка приписів Конституції України (зокрема, частина друга статті 

6, пункт 14 частини першої статті 92, частина перша статті 125) вказують, що судоустрій в 

Україні (тобто система та структура органів судової влади) визначається законом, а органи 

судової влади здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Окрім цього, внаслідок 

внесення змін до Конституції України 2016 року, у чинній редакції частини другої її статті 

125 закріплено спеціальну законодавчу процедуру утворення, реорганізації та ліквідації 

вітчизняних судів, тоді як приписи статей 129 та 129-1 Конституції України гарантують 

обов’язковість судових рішень. Водночас, положення статей 126, 129, 129-1, 131 Конституції 

України встановлюють окремі конституційні гарантії незалежності суддів та справедливого 

судового розгляду. 
Юридичний зміст наведених норм Конституції України, відповідно до усталеної 

судової практики (jurisprudence constante) їх офіційного тлумачення Конституційним Судом 

України, кореспондуються зі змістом інституційних гарантій, закріплених у пункті 1 статті 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Однак, вони лише на 

мінімально допустимому рівні гарантують у національному законодавстві України 

реалізацію мети та завдань вказаної статті Конвенції, визначених практикою Європейського 

суду з прав людини. 
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