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ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
аспірант кафе;:wи криміпального процесу 

ЩОДО ВЩІІОВЩІІОСТІ СТІОТІ 615 КІІК УКРЛЇІІИ ЗАСАДІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 

ІЩЦОТОРКЛІІІСТЬ 

Право на свобо.ау та особисту не.аоторканність є основопо .. lож
ним правом .1ю.аини, яке ві.анос:иться .ао першого поко.1іння прав 
.1юдшш. .Захист такого праnа зпахо.Jить cnoc nідображення не тіlь
ки n актах паціопа .. 1ьпого :шконо.ааnстnа, а й n ~tіжпаро.аних, юкре~ш 
Н КоННСНІ(іЇ 11р0 33ХИСТ ІІран;ІЮJ(ИНИ і ОСНОНОІІОЖ)ЖНИХ СНОG(Щ 195() р. 
( на,т(а;Іі-Кон нен 1 Lі}І) 

Ві іLІІові,:tно J(O 11. І <:та тт і 5 Кон вс 111 (іЇ кожен мас І Іра во ІІа своGо,т(у та 

о<.:оG~н.::ту нс;ютотжанніоІ-> та нікоr·о не \южс Gути Ію3Gан;Існо сноGою1, 

І<рЇ\tІ ТаКИХ НИІІ~ЩІ<іН і НЇJ(ІІОНЇіІНО ;ю ІІрОІ(еJ\УТН1, НСПlНОН.ІІеНОЇ 3aKOHO\t1 . 
.Цо таких nипа.Jкіn nідноситься законне уn'я:шеппя особи після засу

..Jження її ко~tпетентни:-vr су..Jом. Кожен, кого законно заарештовано або 
Jатри:мапо J метою .Jопроnаджешш до ко.ипетентного cy.Jonoгo органу 
мас негайно постати пере.J су.ццею чи іншою посадоnою особою, якій 

Jакон IIa.Jac праnо J.Jійсшоnати cy.Jony ruш.Jy, і йо:иу ~tac бути ·:шбезпече
но р(ВІ";ІИіІ <:І Іра НИ <.:у;юм УІІрОJ(ОНЖ р(ВУМ НО І 'О строку aGo 3Ні.-ІІ->НСН Н}І ІІі;( 

час ІІрона;(ЖСНН}І. Ра3ом :1 П1\1 кожен, коп) Ію3Gан.;Існо сноGо;tи ннас;Іі
..JОК арешту або тримання під вартою, має право ініціювати прова.ажен

ня, в хо.аі якого су.а без зволікання встановлює законність затрю .. tання і 
приймає рішення про звіlьнення, якшо затримання є незаконним r ll. 

Праnо па сnобо.ау та особисту пе.аоторканність гарантусться 

Конституцісю України n статті 29. Ніхто не :иоже бути заа рештоnапий 
aGo Ч1И\13ТИС}І ІІііL нартою інакІІІС ик 3а Н\ЮП1нонани\11 ріІІІенюІ\1 CYJ\Y і 

ті;ІІ->101 на ІІі,т(станах та н Іюри.іtку, нстанон.;Існ их 3аконо\1. Кожниі1 :штри

маний :-vraє право у бу.аь-який час оскаржити в cy.Ji своє затри:v~ання [21. 
3асади забезпечення права на свобо.ау та особисту не.аоторканість 

закрішІені в статті 12 КПК України « ... пі.J час кри:-vrіна .. 1ьного прова
.Jженпя ніхто пе може триматися пі.J nартою, бути затри~1юшм або об

межешн1 у 3.аійсненпі пра nа па nі..1ьпе пересуnапня n інший спосіб через 
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ІІііЮ3РУ aGo оGнинуначенн~І у нчиненні криміналhНОІ'О ІІраноІІОРУІІІенн~І 
інак111е ~Ік на 11і;~станах та н ІІОJJ~Ііtку, 11ере;~Gаченому КПК .. » 

12 сер11ни 2014 року КПК Gуло ;~о1юннено ро:мілом JX-1 ІІрисшІче
ного особ.1ивому режиму досудового розслі;:rування в у:мовах воєнно

го, надзвичайного стану або у районі проведення ант:итерорист:ичної 

операції та ;:rопошrепо статтею 615, яка падас прокурору мож.тпшість 
nикопуnати пошюnажешrя слі;:rчого cy;:r;:ri у разі, якщо па місцеnос
ті (адміпістратишrій території), па якій ;:ric пра nо nий режим nосппого, 
на;~Jничайноп) стану, 11роне;~енни АТО, не\>южлине никонаню1 у нста

нон;Іені :шконом строки С.ІІі;rчим суплею сноїх Іюннонюкенh. ІІере;rGаче

них відпові;:rни:vш статтями КПК, зокрема повноважень шодо обрання 

запобіжного захо;:rу у вигляді тримання під вартою на строк до ЗО діб 

до осіб, які підозрюються у nчипеппі злочипіn, передбачених статтями 
109-114-1, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 377-379, 437-444 
Кри:vІіrrальrюго ко;:rексу Україrш [З]. 

ТаКИМ ЧИНОМ яі;LНО ІLіЄЇ статті ІІі}[ час НОЄННОІ"О реЖИ\>1У, На)[:ШИ

чаі1НОІ'О стану, ІІроне;tенни антитерористичної ОІІераІІіЇ, у рюі не\>юж

л:ивості в:иконання у встановлені законом строки слі;гrим суддею по

вноважень саме прокурор, який статтею 3 КПК України ві;:rнесений до 
сторони обвинувачення в кримінальному процесі, має право викону

nати пошюnажеппя слі;:rчого cy;:r;:ri, шодо обраппя запобіжного захо;:rу у 
nигляді тримапня під nартою. 

На ІНіІІІ ІІОІ"'JІ~Щ. ІІО.,ІОЖеІІШІ статті 6!5 КПК ІІе ТіJІІ>КИ СУІІеречаТІ> 110-
_ІІОЖеІІШІМ статті 29 Конститу11,ії України. а.Іе й 1111. а, 11. І КонвенІІ,іЇ, 

Hi,!~IIOHiilHO ilO ИКИХ ТіЛhКИ су,т~, ІІіели IIJJOHe)~CHHs.J НаJІСЖНОЇ ІІрОІІС;lури 

мш-: 11рано обмежунати сноGо;~у та осоGисту не,т~оторканістh. Іlіканим 

:Ш.ІІИІІІаt-:ТhСs.І факт, ~ІКИVІ ЧИНОМ ІІіJ((НJJЮНаНИЙ Н СКОt:нні КрИVІіНі.UhНО

ГО правопорушення бу;:rе здійснювати своє право на захист та взагалі 

яким чином буде прохо;:rити процедура обрання запобіжного захо;:rу у 

nигляді тримапня пі;:r nартою прокурором. На наш пог.1я;:r. за таких об

ставил Україна n :vtайбутпьому бу;:rе мати з цього приводу. пегатишrі для 
себе рішеrшя Європейського cy;:ry з праn лю;:rшш. аджеnтаких рішеп

н~Іх 110 с11ранаи s.~к <<Jloyлecc 11роти Ірлан;rіЇ>>, «БранниІ·ан та інІІІі 11ротІ1 

СІІШІученноІ·о КоршІінстна>) [5J, Енро11е~kкий CYJL 3 І Іран .ІІкщини ІІі.ІL

креслює та наголошую на важливості того шо держава не може нікого 

позбавити свободи без попереднього судового розгляду або без наміру 

проnести такий розгляд. Будь-яке позбаn.1еrшя сnобо;:rи, згідно п.l ст. 5 
Коrшепції, поnишю перебувати під су;:rоnим контролем. 

Більше того такі зміни n КПК :vюжуть призвести до злоnжиnапь 
орІ'анін ;юсу;[оНОІ'О р(НСJІіJtунанюІ. НаІІрик.Іа)L, ІІроІІ,е.ІLУrа оGранн~І 

JаІю6іЖНОІ\) 3aXOllY у НИІ"JЩJ[і TJJИMaHIOI ІІі)[ нартою МОЖе ІІрОХО,І[ИТІ1 

формально, або таке :к.1опотання прокурора про обрання запобіжного 

заходу у виг.1я;:rі тр:и:мання під вартою може міст:ити лише формаль

ні пі;:rстав:и, а;:rже прокурор є стороною обвинувачення та може бут:и 
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3аінтересонаниtі н ре3)СІІ->таті криVІіншІnноІ·о ІІрона;(жеНН}І. Ра3О\1 :1 І(ИМ 

3\1еНІІІУЕТhС}І ефеКТИ HHiCTh ІІрокурорСhКОП) H<J.I"Шil\Y :ш /((ЩержаННИVІ :ш

КОНІН ОрІ·анаVІИ, }ІК1 ІІрОНОЛПh iiOCYJ(OHe роя:JІЩуНаННИ, OCK1.·1hi01 І ІрО

курор виконує функuію суцового контро.:Jю, яка є нехарактерною для 

такого учасника кри:міна.:Jьного провацження, як ЩIOKJ"liOP. 
Можна зробити ІШСІюnки, шо nнесені лІішr суперечать по.:Jожеппя:м 

як паціопальпого, так й міжнародІюго закоподаnстnа, а й потребують 
приnе,::rеппя у nідпоnі,::rпість ,::ro :иіжнародпих стап,::rартіn і копститупій

них ІІО.·ІОЖеНh. В ІІСрІІІУ черІ'У ННСССНі 3\1іНИ неН ІІОННііі VІірі HiJ'LIIOHi;(a

IOTh ІІрИНІLИ II<J.\1 КрИ\11Н3.·1 hHOI'O ІІрОІІ.есу, 30KpCV13 1 П1\1, 11(0 pCaJI13)'IOThOI 

піа час обрання запобіжних захо,::rів. 
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ас11ірант кафе,(рІ1 кр11міналhНОІ'О ІІfЮІ\есу 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 

ВИЗІІАІІІІЯ ДОКАЗІВ ІЩЦОІІУСТИМИМИ 

Ви:\юги криміна .. 1ьного проuесуа.:Jьного законоцавства до пропеду
ри отри:иання доказіn створюють суть інституту ,;:юпусти:мості. заn,::rаппя 

якого полягас n :шбезпечеппі :шкошюго поря.аку отри:\tаппя ,::rоказу, а 
C<l\1C: ОіLСрЖ<ІННИ і1ОІ'О )'ІІОННОНаЖеНИМ су()\-:КТО\1 :1 Н<L·ІСЖНОІ'О іLЖерс;ш, 

а ТаКОЖ у СІЮсіG T<l ІІЩ1}1,Т(ОК, 111,0 ІІСрС.іL6ачсні КПК УкраЇНИ. ВиріІІІСНН}І 

ІІИТаНН}І .іЮІІУСТИ\ІОСТ1 J(OK331H t-: І'араНТlt-:Ю І ІОННОТИ І .iiOCTOHlpHOCT1 J(О

КаЗОВОЇ інформації, а також є перевіркою ,::rотримання прав і свобод 

осіб, що залучаються до кримінального прова,::rження, пі,::r час збирання 

,::rоказіn. 
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