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Порівняльна таблиця  

окремих статей чинної редакції Конституції України та авторського проекту закону «Про внесення змін до 

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

№ 

п/п 
Чинна редакція Конституції України Пропонована редакція 

1 Стаття 27. 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. 

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. 
 

2 Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. 
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. 
 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. 
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. 
Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані. 

 
3 Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та 

особисту недоторканність. Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту 
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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. 
{Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016} 
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. 
 

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 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. 
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4 Стаття 55. 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. 
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Кожному гарантується право звернутись із 

конституційною скаргою до Конституційного Суду України з 

підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, 

визначеному законом. 
Кожен має право після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань. 
 

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом. Кожному гарантується право на доступ до 

суду. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, створеним відповідно до закону, який на 

підставі Конституції і закону вирішить спір щодо його прав, 

свобод та обов’язків або встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього обвинувачення. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Кожному гарантується право звернутись із конституційною 

скаргою до Конституційного Суду України з підстав, 

установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному 

законом. 
Кожен має право після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань. 
 

 


