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ЩО ТАКЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?
З виступу Марека Новіцького, засновника Хельсінського Фонду захисту прав 

людини, Польща

Права людини – область знань, що тісно примикає до філософії 
і, перш за все, етики, юридичних наук і політичних наук. В своєму 
сучасному вигляді ця область знань виникла після Другої світової 
війни, але її витоки чітко простежуються вже в епоху старовини, в 
середньовіччі і – звичайно ж – в епоху Просвіти.

Не можна вести розмову, не визначивши сутність основних 
понять. І тому, не намагаючись запропонувати тут загальноприйняті 
визначення (втім, таких немає), давайте постараємося визначити 
основні поняття, якими ми користуватимемося в нашій дискусії про 
права людини.

Перші сумніви викликає термін демократія. Журналісти часто 
задають питання, який сенс займатися правами людини, коли наразі 
«у нас вже запанувала демократія». Вони ототожнюють демократію 
з владою більшості, доказом чого – на їх думку – є вільні, чесні 
вибори. Проте, як показує історія, влада більшості може виявитися 
дуже жорстокою по відношенню до окремих людей і різних меншин. 
Саме більшість ухвалила смертний вирок Сократу і навряд чи ми 
визнаємо, що це добре свідчить про політичний устрій Афін. Якщо 
ми попросимо групу людей скласти список 10 або 20 ознак, що 
характеризують або їх самих, або їх положення, то виявиться, що в 
таких списках переважають властивості, характерні для меншин.

Більшість звичайно забуває про проблеми меншин, а деякі з цих 
проблем навіть викликають вороже ставлення у більшості. Значить, 
необмежена влада більшості є загрозою для окремих осіб і груп. І тому 
в нашому розумінні демократія – це обмежена влада більшості, 
обмежена всіма правами і свободами, що належаться окремим 
людям. І більшість не має права порушувати ці права і свободи. Отже, 
права і свободи людини обмежують волю більшості.

Принцип обмеженої влади часто виступає під назвою 
принципу конституційності. У наш час цей принцип знаходить своє 
віддзеркалення в розділах конституції – це ті глави, в яких йде мова 
про права і свободи людини. Вони обмежують, в першу чергу, владу 
законодавця, бо говорять, що члени парламенту не можуть підняттям 
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руки взяти та проголосувати, що завтра ми пересадимо всіх злодіїв, 
виженемо з Польщі циганів або віднімемо землю у землевласників. 
Отже, в демократичному суспільстві права і свободи людини 
визначають межі влади більшості.

Права і свободи людини відносяться виключно до зв’язку людини 
з державою. Це т.зв. вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати 
методологію і термінологію прав людини до відносин між людьми 
(т.зв. горизонтальна дія цих прав) не виправдалися і, кажучи сьогодні 
про права людини, ми маємо у вигляді взаємостосунки між людиною 
і державою. І хоча сім’я, любов, дружба або відносини з сусідами є 
джерелами цілого ряду прав і обов’язків, поняття прав людини до них 
не застосовується

Права людини – не колективні, а індивідуальні. Як суб’єкт 
цих прав виступає людина.

Існують дві основні групи прав людини: матеріальні права і 
процесуальні права.

Матеріальні права охоплюють конкретні права і свободи, що 
належать людині: свободу слова, свободу совісті та віросповідання, 
вибору місця проживання, право на освіту та ін.

Процесуальні права – це надані в розпорядження людини способи 
дії і пов’язані з ними інститути, за допомогою яких чоловік примушує 
владу дотримувати і виконувати права.

Це розділення не завжди чітке. Наприклад, в деяких випадках 
право на судовий розгляд можна розглядати як матеріальне (коли ми 
звертаємося до суду як до арбітра, який вирішить нашу суперечку з 
іншою людиною), а в інших випадках (наприклад, коли ми подаємо 
до суду скаргу на організацію, яка порушує наші права) – як 
процесуальне право.

Матеріальні права охоплюють права і свободи. Права, іноді звані 
позитивними правами, – це активні обов’язки влади по відношенню 
до кожного з нас. Наприклад, право на освіту накладає на владу 
обов’язок створити школи, в яких зможуть вчитися всі діти. І в даному 
випадку не так важливо, як розв’язується питання оплати за освіту, 
тобто чи передбачається пряма оплата школи або сплата податків до 
держбюджету, який виступає в ролі посередника. А ось якщо дитина 
не може дістати освіти внаслідок того, що – при першому з названих 
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вище рішень – немає ефективної системи виплати стипендій, то 
порушується право на освіту. Так само право на суд припускає 
обов’язок побудувати мережу судових установ, в які може звернутися 
кожна людина для розгляду важливої для нього справи.

Свободи, іноді звані негативними правами, – це заборони 
втручатися в ті або інші області нашого життя, що накладаються на 
владу. Свобода слова або свобода совісті – це заборона втручання 
державної влади в життєві питання людини. Інакше кажучи, якщо я 
маю на щось право, то влада зобов’язана щось для мене зробити. 
Якщо мені належить свобода, то держава зобов’язана утриматися 
від яких-небудь дій.

Основним для концепції прав людини є поняття невід’ємної, 
природженої людської гідності або, на мові суспільного навчання 
католицької церкви, гідність людини. Людська гідність витікає з 
самої суті людства, воно властиво як немовляті, яке ще нічого не 
встиг зробити, так і досвідченому злочинцю. Людська гідність – 
це не те ж саме, що гідність особиста – поняття, близьке поняттю 
«честі». Особисту гідність ми заробляємо самі, вона росте, якщо ми 
поводимося благородно, і падає, якщо ми скоюємо підлий вчинок. 
Основоположним в концепції прав людини є перше з цих двох 
понять, тобто поняття «людської гідності». Його обґрунтовування 
ми знаходимо в різних віросповіданнях і філософських теоріях. Для 
християн людська гідність визначається тим, що людина, створена 
за образом і подобою Бога, носить в собі частинку гідності Творця. 
Але виявляється, що для подальшого ходу наших роздумів не має 
значення, як ми обґрунтовуватимемо існування людської гідності, в 
якій релігії і в руслі якої філософської школи шукатимемо його витоки, 
бо, розглядаючи наслідки існування людської гідності, незалежно 
від відправної точки нашого пошуку, зрештою ми прийдемо до 
дуже схожих переліків прав і свобод, які належать людині в її 
взаємостосунках з державною владою, прав, що захищають людину 
від принижень і нелюдяного відношення до неї з боку могутньої 
держави, що володіє засобами насильства.

Наші права і свободи – це наш щит, що прикриває нас, 
нашу людську гідність від посягань з боку держави. Права 
людини не в змозі надати нам гарантії, що нас любитимуть і 
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пеститимуть, не гарантують ні щастя в житті, ні справедливості 
або хоча б мінімального добробуту – вони лише захищають нас від 
принижень і посягань на нашу гідність і то тільки з боку одного, але 
найсильнішого порушника, тобто Державної влади, що в демократії 
означає волю більшості.

Завдяки правам людини індивід зберігає свою особу, свою 
неповторність, бо ні до нас, ні після нас не було і не буде нікого, 
хто був би таким же, як ми, з нашим особистим досвідом, нашими 
спогадами, відчуттями і думками. Протилежністю ладу, який поважає 
неповторний і індивідуальний характер кожного з нас, є тоталітарний 
лад, що прагне сформувати «нову людину» – задуманий диктатором 
еталон. У цих ідеальних громадян однакові думки, вони говорять 
одне і те ж, навіть однаково одягнені, як, наприклад, корейці, китайці 
або чорносорочечники, і бадьоро марширують – Лівою! Лівою! Або 
беруть участь у фізкультурних парадах і живих картинах на честь 
Великого Вождя або Великої Ідеї.

З людської гідності ми виводимо ще два поняття: рівність і 
свобода. 

Дискусія про рівність і свободу – відправна крапка для складання 
переліків матеріальних прав і побудови інститутів і процедур, що 
гарантують дотримання державою всього того, що передбачене цими 
переліками.

Більшість матеріальних прав носить обмежений характер. 
З числа прав, що увійшли до Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод, обмеження не можуть 
застосовуватися тільки відносно права кожної людини на те, що 
він не може піддаватися тортурам і не може міститися в рабстві або 
підневільному стані. Вся решта прав, в тих випадках, коли вони 
суперечать правам і свободам інших людей або іншим цінностям, 
наприклад, безпеки держави, можна обмежити. Проте держава може 
відступити від своїх зобов’язань по захисту прав і свобод тільки у 
зв’язку з конкретними обставинами і тільки на підставі закону – сам 
уряд не має права вводити обмеження своїми рішеннями; ступінь 
обмежень прав і свобод повинен відповідати гостроті положення і 
захисту лише тієї цінності, у зв’язку з якою вводяться обмежувальні 
заходи, а самі заходи повинні відповідати принципам, прийнятним в 
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демократичному суспільстві вільних людей. Питаннями того, чи не 
були допущені державою порушення однієї з цих умов, займається 
Європейський Суд з Прав Людини.

Обмеження є і повинні бути, але їх радіус дії і характер підлягають 
жорсткому контролю. Отже, можливість обмеження прав людини 
зовсім не зводить нанівець самої суті цих прав. Пошуки межі прав і 
свобод людини – справа складна, що викликає конфлікти, а розвиток 
науки і техніки породжує все нові труднощі.

Сам факт визнання прав і свобод людини не мав би скільки-небудь 
істотного значення, якби не існування процедур, завдяки яким кожна 
людина може захищатися від порушень своїх прав. Представники 
влади завжди схильні порушувати права, бо так ним і правити легше, 
і більш легким видається шлях до досягнення їх ідеалів. Ця схильність 
влади не пов’язана з яким-небудь конкретним ладом і саме у зв’язку з 
цим така важлива побудова процедур, що запобігають таким діям, які 
перешкоджають спробам держави нехтувати своїми обов’язками, піти 
в обхід правил. В державах з демократичними традиціями в захисті 
прав і свобод людини беруть участь суди, зокрема, конституційний 
і адміністративний суд, парламентські уповноважені з прав людини 
(омбудсмени) та інші. Деякі матеріальні права, наприклад, свобода слова, 
право на доступ до інформації про роботу державних органів, свобода 
зборів і асоціацій, слід розглядати не тільки як цінності, які необхідно 
захищати, але і як інструменти, що сприяють захисту інших прав. 
Нарешті, слід сказати, що легше захищати права людини, якщо в державі 
існує відповідний політичний лади, діє принцип розділення влади: на 
законодавчу, виконавчу і судову, які взаємообмежують одна одну.

Права людини постійно розвиваються, їх стає все більше як у 
внутрішньому законодавстві, так і в міжнародному (в зв’язку з цим 
слід згадати, що міжнародне право визначає тільки мінімальний 
стандарт захисту прав людини, визнаний державами з різними 
культурними і історичними коренями, цей всіма визнаний мінімум 
розширює внутрішнє законодавство даної держави). Предметом 
дискусій зараз є не тільки нові, додаткові права, але і нові проблеми 
і загрози, наприклад, загроза порушення права на недоторканність 
приватного життя у зв’язку з успіхами інформатики, проблема меж 
наукового пошуку. Виникають нові права і свободи, йде пошук більш 
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ефективного захисту прав і заходів протидії порушенням з боку влади 
формально визнаних прав людини. Схильність обмежувати права 
особи – іманентна властивість влади як такої. Зокрема, це відноситься 
і до влади більшості. І тому ніколи не зникне потреба в суспільному 
русі в захист прав людини. Сьогодні ми вже знаємо, що чим міцніше 
демократія, тим сильніше і тим більше організацій, що захищають 
від посягань властей індивідуальний і неповторний характер кожної 
людини.
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Розділ 1. МІЛІЦІЯ: ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Одним із основних органів охорони правопорядку в Україні є 
міліція. Попередня історія існування нашої держави утвердила серед 
широких кіл громадськості беззаперечно авторитетне значення цього 
державного озброєного органу виконавчої влади, який захищає життя, 
здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, 
інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Однак 
основою такої ролі був страх до примусу, що здатен застосувати 
працівник міліції. Такий підхід є ознакою тоталітарно-міліцейської 
держави, що не прийнятний з точки зору ключових демократичних 
цінностей світового співтовариства. Більше того, він породжує стіну 
страху та недовіри до владного інституту з боку громадян, знижуючи 
ефективність виконання покладених на міліцію завдань. Як не дивно, 
але більшість сьогоднішніх соціологічних досліджень вказує на те, 
що серед найбільших порушників прав особи, пересічні громадяни 
називають орган, що в першу чергу має своїм завданням їх захист – 
міліцію.

Перш ніж перейти до детального дослідження питань 
нормативно-правової бази діяльності міліції та її співвіднесення із 
основними засадами захисту прав, свобод та інтересів осіб, хочемо 
відзначити, сьогоднішнє законодавство не є перешкодою на шляху до 
впровадження нових стандартів діяльності міліції, а навпаки – його 
неухильне дотримання є одним з елементів забезпечення верховенства 
права особи у відносинах з органами влади та їх посадовими особами. 
Звернімо увагу хоча б на основні принципи діяльності міліції та її 
структурних підрозділів, визначені у законодавстві (ст. 3 Закону 
України «Про міліцію», п. 3 Статуту патрульно-постової служби 
міліції України, затвердженого наказом МВС України від 28.07.1994 
р. № 404, п. 1.4. Положення про службу дільничних інспекторів міліції 
в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого 
наказом МВС України від 11.11.2010 р. № 550):

• законність,
• гуманізм, 
• повага до особи, 
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• соціальна справедливість,
• взаємодія з трудовими колективами, громадськими орга-

нізаціями й населенням,
• гласність,
• незалежність від впливу будь-яких політичних, громад-

ських об’єднань.
Хоча на перший погляд Вам може видатися, що перелічені принципи 

є набором загальних гасел, слід пам’ятати, – згідно з міжнародною та 
українською правовою традицією – це «головні стовпи», на кожному 
з яких утримується діяльність міліції як правоохоронця у суспільстві, 
відрізняючи його від гурту озброєних людей «за інтересами». Вони 
ж, якщо не в конкретних українських реаліях, то в європейському 
вимірі правозастосовних органів (в тому числі Європейського суду з 
прав людини) є критеріями оцінки належності діяльності міліціонерів 
при виконанні ними своїх посадових обов’язків та використанні 
службових повноважень.

Відповідно до цього, законодавець доволі лаконічно та вичерпно 
сформував образ працівника органів внутрішніх справ: 

•	 мати	 високі	 моральні	 якості,	 необхідну	 професійну	
підготовку;

•	 бути	 дисциплінованими,	 пильними	 і	 чесними	 при	 виконанні	
службових	 обов’язків,	 діяти	 рішуче	 й	 наполегливо,	 стійко	
переносити	всі	труднощі,	пов’язані	з	службою,	не	шкодуючи	
своїх	сил	для	виконання	службових	обов’язків;

•	 виконувати	свої	завдання	у	точній	відповідності	з	законами;
•	 поважати	 гідність	 особи	 і	 ставитись	 до	 неї	 гуманно,	

захищати	 права	 людини	 незалежно	 від	 її	 соціального	
походження,	 расової	 та	 національної	 належності,	
громадянства,	ставлення	до	релігії,	статі,	політичних	та	
інших	переконань;

•	 не	 розголошувати	відомості,	що	 стосуються	особистого	
життя	 людини,	 принижують	 її	 честь	 і	 гідність,	 якщо	
виконання	обов’язків	не	вимагає	іншого;

•	 при	 звертанні	 до	 громадянина	 називати	 своє	 прізвище,	
звання	 та	 пред’являти	 на	 його	 вимогу	 службове	
посвідчення.
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Дотримання цих принципів та вимог особливо актуальне в умовах 
законного застосування примусових заходів до особи в процесі 
здійснення міліцією своїх завдань та функцій, коли відбувається 
небезпечне балансування на межі законного обмеження прав особи 
та можливого їх порушення з боку працівників органів внутрішніх 
справ. Уникнути вказаного покликане чітке і неухильне виконання 
визначених законодавством процедур застосування примусових 
заходів обмеження прав особи, що містять процесуальні гарантії як 
для особи так і для самого міліціонера щодо належної оцінки його 
роботи.
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Розділ 2. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ – ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАХІД ВПЛИВУ НА НЕЇ

Кожна особа, в силу своїх біологічних та соціальних якостей, 
є повноцінним та свідомим індивідом, що виявляється у прагненні 
закріплення та визнання своєї цінності і незалежності перед 
іншими. Саме тому, одним із фундаментальних особистісних прав, 
передбачених численими міжнародно-правовими стандартами є 
право на свободу та особисту недоторканість (ст.3 Загальної 
декларації прав людини, ст.9 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права, ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних 
свобод людини та ст.1 Протоколу № 4 до Неї). Конституція України 
1996 р. також містить гарантії прав особи на свободу та особисту 
недоторканність на території своєї дії (ст.29). Стаття сформульована 
у формі виключного імперативу щодо незаконного застосування до 
особи найпоширеніших форм позбавлення її особистої свободи: 
«Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом».

Водночас, одним із засобів найістотнішого впливу на особу 
у діяльності міліції є затримання особи з підстав та у порядку, 
передбачених законом. В першу чергу це стосується затримання особи, 
як заходу обмеження її свободи з метою збереження та підтримання 
правопорядку. Говорячи про цей захід примусу, слід пам’ятати, що 
розмежовується адміністративне затримання та затримання особи за 
підозрою у вчиненні злочину, які істотно відрізняються між собою за 
підставами, строками, порядком проведення:
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Таким чином, працівник органів внутрішніх справ повинен 
пам’ятати, що затримання та інші обмеження особистої свободи особи 
є важливим процесуальним інститутом, заходом впливу, допустимим 
обмеженням прав особи, що передбачає посилені перестороги щодо 
законності проведення вказаної процедури з найменш відчутними для 
особи негативними психологічними чи фізичними переживаннями, 
оскільки не завжди йдеться про правопорушника.

Будь-який, навіть найменший відступ від порядку проведення 
затримання передбачає високий ступінь відповідальності працівника 
міліції, з огляду на винятково важливу сферу діяльності –свободи та 
особистої недоторканості особи. При цьому, слід мати на увазі, що 
саме винні особи володіють найбільшими знаннями та можливостями 
щодо оспорити будь-які порушення з боку працівників ОВС щодо 
них, звівши результати роботи нанівець.

Що ж стосується самої фактичної процедури затримання, то 
слід звернути увагу, на основні правила поведінки працівника ОВС і 
підстави та правила застосування спеціальних засобів та вогнепальної 
зброї. Дії міліціонерів повинні бути адекватними загрозі, але 
пропорційними тій небезпеці, що виходить від дій затриманих 
осіб у конкретних умовах.
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Розділ 3. ПРАВА ЗАТРИМАНИХ ОСІБ – ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ПІД 

ЮРИСДИКЦІЄЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Затримання особи не означає її повного вилучення із соціуму, а 
тимчасове застосування спеціального режиму утримання в ізоляції. 
Позбавлення її особистої свободи не означає повного ігнорування 
решти конституційних прав – на життя, особисту недоторканість та 
безпеку тощо. Навпаки, у зв’язку з тим, що особа опиняється під таким 
пильним контролем держави в особливих процесуальних відносинах 
підозри у протиправній поведінці, їй надаються певні особливі права 
для можливості власного виправдання. Більше того, з точки зору 
міжнародної системи захисту прав людини, щодо затриманої особи 
держава здійснює не лише пасивні заходи щодо забезпечення не 
порушення її прав іншими, але й зобов’язана реалізовувати активну 
політику безпосереднього сприяння у реалізації прав затриманої 
особи. Від імені держави, здійснення таких активних заходів та 
відповідальність за особу покладаються на працівників ОВС, що 
проводять затримання та подальше утримання особи.

Так, при	 адміністративному	 затриманні,	 особа,	 яка	
притягається	до	адміністративної	відповідальності	має	право:

•	 знайомитися	 з	 матеріалами	 справи,	 давати	 пояснення,	
подавати	докази,	заявляти	клопотання;

•	 при	розгляді	справи	користуватися	юридичною	допомогою	
адвоката,	 іншого	фахівця	у	 галузі	права,	який	 за	 законом	
має	 право	 на	 надання	 правової	 допомоги	 особисто	 чи	 за	
дорученням	юридичної	особи	або	й	будь-якої	іншої	особи	за	її	
вибором	(останнє	–	на	підставі	Рішення	Конституційного	
Суду	України	№	13-рп/2000	від	16.11.2000	р.);

•	 виступати	 рідною	 мовою	 і	 користуватися	 послугами	
перекладача,	 якщо	 не	 володіє	 мовою,	 якою	 ведеться	
провадження;

•	 оскаржити	постанову	по	справі	(ст.268	КпАП	України).
В кримінальному процесі права затриманого у значній мірі 

залежать від процесуального статусу, у якому він перебуває 
на цій стадії провадження: підозюваного чи обвинуваченого. 
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Підозрюваним	є	той,	кого	лише	вважають	таким,	що	вчинив	злочин	
на	основі	сукупності	доказів.	Обвинуваченою	стає	особа	з	моменту	
пред’явлення	 обвинувачення,	 шляхом	 надання	 для	 ознайомлення	
спеціальної	 постанови	 –	 про	 притягнення	 як	 обвинуваченого	 за	
конкретними	статтями.	

Затримати можуть як підозрюваного, так і обвинуваченого, але 
підозрюваного – для перевірки підозри у вчиненні злочину. В разі, 
якщо підозра підтвердиться – він набуває статусу обвинуваченого з 
відповідними наслідками. Затримання ж обвинуваченого проводиться 
виключно для застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту, про який ми поговоримо дещо нижче.

Обидві	ці	процесуальні	фігури	з	моменту	затримання	мають	
право	на	те,	щоб:

•	 знати,	в	чомуїх	обвинувачують	або	підозрюють;
•	 давати	 показання	 або	 відмовитися	 давати	 показання	 і	

відповідати	на	запитання;	
•	 вимагати	 перевірки	 судом	 чи	 прокурором	 правомірності	

затримання;
•	 заявляти	клопотання	та	відводи;
•	 подавати	 скарги	 на	 дії	 і	 рішення	 особи,	 яка	 провадить	

дізнання,	слідчого,	прокурора,	судді	та	суду,	а	за	наявності	
відповідних	підстав	 –	 на	 забезпечення	 безпеки	 (ст.ст.43,	
43-1	КПК	України).

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про міліцію», саме на останню, 
в порядку дотримання основних прав зариманих осіб покладено 
обов’язок забезпечити затриманим та заарештованим (взятим під 
варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) 
право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 
захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих 
під варту) осіб; забезпечувати харчування затриманих осіб три рази на 
добу за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України; 
у разі необхідності вживати заходів щодо негайного надання медичної 
та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) 
особам. Недотримання цих елементарних гарантій фізіологічних потреб 
людини може бути розцінено як форма катування, що застосовується з 
боку органів внутрішніх справ до затриманої особи.
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Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками 
міліції:

повідомляються підстави та мотиви такого затримання або 
арешту (взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у 
суді;

надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції 
України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді 
– роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України 
та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), 
встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх 
прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту 
затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися 
від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника. 
І це не лише кінематографічна вигадка про необхіність роз’яснення 
цим особам обсягу їхніх прав – це пряма вимога українського 
законодавства, про виконання якої з боку правоохоронних органів 
у відповідних протоколах затримання є окрема графа, яка повинна 
бути обов’язково заповнена затриманою особою або ж пояснено її 
ігнорування;

забезпечується можливість з моменту затримання або арешту 
(взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника.

ПРАВО	НА	ЗАХИСТ
Одним з ключових прав, які гарантують правовий та й фізичний 

захист особи з моменту затримання є право мати захисника і 
побачення з ним до першого допиту (ст.43, 43-1 КПК України). Це 
право має не лише чітко юридичне наповнення, але й розряджає 
психологічну атмосферу для затриманого. Зрештою, захисник володіє 
широким обсягом можливостей, які дозволять гарантувати належне 
поводження із затриманими.

У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під 
варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника 
працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-
яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.
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Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у 
залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт 
(взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється 
підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи.

Захисниками	у	буль-якому	процесі	можуть	бути	особи,	які	мають	
свідоцтво	про	право	на	заняття	адвокатською	діяльністю	в	Україні	
та	інші	фахівці	у	галузі	права,	які	за	законом	мають	право	на	надання	
правової	допомоги	особисто	чи	за	дорученням	юридичної	особи.

Як	 захисники	 допускаються	 близькі	 родичі	 обвинуваченого,	
підсудного,	 засудженого,	 виправданого,	 його	 опікуни	 або	
піклувальники.	Недоліком	останніх	у	цьому	процесуальному	статусі	
є	той	факт,	що	професійний	захисник	допускається	до	участі	в	
справі	в	будь-якій	стадії	процесу,	а	близькі	родичі	обвинуваченого,	
його	опікуни	або	піклувальники	в	якості	захисників	допускаються	
до	участі	в	справі	лише	з	моменту	пред’явлення	обвинуваченому	
для	 ознайомлення	 матеріалів	 досудового	 слідства	 (тобто,	 коли	
діяльність	 сторони	 обвинувачення	 по	 збору	 первинної	 доказової	
бази	 вже	 завершилась	 і	 справа	 направляється	 прокурору	 на	
затвердження	та	очікує	подальшого	судового	розгляду).

Захисник запрошується підозрюваним чи обвинуваченим, їх 
законними представниками, а також іншими особами за проханням чи 
згодою підозрюваного, обвинуваченого на розсуд останнього. Можуть 
бути запрошені одночасно декілька захисників. В	цих	 випадках	не	
може	 бути	 будь-якого	 нав’язування	 конкретної	 особи	 захисника	
під	жодним	приводом	(ст.47	КПК	України).

Особа, яка провадить дізнання або слідчий можуть хіба що 
призначити захисника у встановленому законом порядку через 
адвокатське об’єднання у випадках коли:

1. відповідно до вимог КПК України участь захисника є 
обов’язковою, але підозрюваний чи обвинувачений не бажає 
або не може запросити захисника;

2. підозрюваний, обвинувачений бажає запросити захисника, 
але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не 
може цього зробити у будь-якій категорії справ;

3. є потреба у проведенні невідкладних слідчих чи інших 
процесуальних дій з участю захисника, а підозрюваний 
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чи обвинувачений ще не встиг запросити захисника або 
явка обраного захисника неможлива. Але таке призначення 
стосується лише конкретної слідчої дії чи періоду часу. 

Якщо	 потреби	 у	 проведенні	 невідкладних	 слідчих	 чи	 інших	
процесуальних	дій	з	участю	захисника	немає	явка	захисника,	обраного	
підозрюваним допускається	протягом	двадцяти	чотирьох	годин, а	
обвинуваченого	чи	підсудного, –	протягом	семидесяти	двох	годин. 
Протягом цього часу із затриманим не можуть проводитися жодні 
слідчі дії чи інші процесуальні заходи. 

В той же час, право на захист – це право, а тому його використання 
в значній мірі залежить від волі особи, яка ним наділена. 

Підозрюваний, обвинувачений мають право в будь-який 
момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи 
призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи 
підозрюваного, обвинуваченого і не позбавляє його права 
запросити того ж чи іншого захисника в подальших стадіях 
процесу (ст.46 КПК України). При відмові від захисника особа, 
яка провадить дізнання, слідчий складають протокол з зазначенням 
мотивів відмови, а про її прийняття чи відхилення особа, яка 
провадить дізнання, слідчий, виносять постанову. Тобто, відмова в 
жодному разі не може бути необгрунтованою, а повинна опиратися 
на певні аргументи.

В той же час, ці положення не мають абсолютно необмежений 
характер. Так, згідно ст.45 КПК України передбачено випадки 
обовязкової участі захисника при розгляді справи:

1.	 у	 справах	 осіб,	 які	 підозрюються	 або	 обвинувачуються	
у	 вчиненні	 злочину	 у	 віці	 до	18	років,	 –	 з	моменту	визнання	
особи	підозрюваною	чи	пред’явлення	їй	обвинувачення;

2.	 у	справах	про	злочини	осіб,	які	через	свої	фізичні	або	психічні	
вади	 (німі,	 глухі,	 сліпі	 тощо)	 не	 можуть	 самі	 реалізувати	
своє	 право	 на	 захист,	 –	 з	 моменту	 затримання	 особи	 чи	
пред’явлення	 їй	обвинувачення	або	з	моменту	встановлення	
цих	вад;

3.	 у	 справах	 осіб,	 які	 не	 володіють	 мовою,	 якою	 ведеться	
судочинство	–	з	моменту	затримання	особи	чи	пред’явлення	
їй	обвинувачення;
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4.	 коли	 санкція	 статті,	 за	 якою	 кваліфікується	 злочин,	
передбачає	довічне	ув’язнення	–	з	моменту	затримання	особи	
чи	пред’явлення	їй	обвинувачення;

5.	 при	 провадженні	 справи	 про	 застосування	 примусових	
заходів	 медичного	 характеру	 –	 з	 моменту	 встановлення	
факту	наявності	у	особи	душевної	хвороби;

6.	 при	 провадженні	 справи	 про	 застосування	 примусових	
заходів	 виховного	 характеру	 –	 з	 моменту	 першого	 допиту	
неповнолітнього.

Це спеціальна категорія затриманих осіб, а отже і правила 
реалізації їхніх прав – спеціальні. Відмова від захисника у цих 
випадках може бути прийнята лише коли підозрюваний або 
обвинувачений обгрунтовують її мотивами, які особа, що провадить 
дізнання, слідчий визнають такими, що заслуговують на увагу. Але і 
у цьому випадку захисник лише замінюється іншим протягом однієї 
доби. Неучасть захисника у таких випадках є грубим порушенням 
права на захист з апеляційною перспективою. Тобто, з моменту 
встановлення відповідних обставин, незалежно від стану 
особи її бажання обов’язково при проведення процесуальних 
заходів участь повинен брати захисник. І,	навіть,	близькі	родичі	
обвинуваченого,	його	опікуни	або	піклувальники	в	якості	захисників	
можуть	 брати	 участь	 у	 справі	 лише	 одночасно	 з	 захисником	 –	
адвокатом	чи	іншим	фахівцем	у	галузі	права,	який	за	законом	має	
право	 на	 надання	 правової	 допомоги	 особисто	 чи	 за	 дорученням	
юридичної	особи.
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Розділ 4. ІНШІ ЗАХОДИ ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ 

Законодавство знає цілий ряд схожих для пересічного громадянина 
інститутів, пов’язаних із застосуванням процесуального примусу, які 
слід чітко розмежовувати від власне затримання. 

По-перше, ст.259 КпАП України передбачає доставлення 
порушника. Воно	може	застосовуватися:	

•	 з	 метою	 складення	 протоколу	 про	 адміністративне	
правопорушення	в	разі	неможливості	скласти	його	на	місці	
вчинення	 правопорушення,	 якщо	 складення	 протоколу	 є	
обов’язковим;

•	 для	 встановлення	 особи	 порушника	 і	 складення	 протоколу	
про	 правопорушення,	 якщо	 у	 порушників	 немає	 документів,	
що	посвідчують	особу,	і	немає	свідків,	які	б	могли	повідомити	
необхідні	дані	про	нього.

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий 
строк. Уповноваженими на це є будь-які з органів, які здійснюють 
адміністративне затримання. А от місцями доставлення крім 
традиційних правоохоронних органів можуть бути і специфічні 
установи. Так, перебування доставленої особи у штабі громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні 
виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш 
як одну годину – це максимальна тривалість утримання особи в 
результаті доставлення (ст.259 КпАП України).

Ще одним універсальним заходом примусу до особи є 
привід. Привід є похідним від обов’язку особи до підкорення 
законним вимогам працівника компетентних органів, які проводять 
розслідування правопорушень. Дізнавачі, слідчі чи судді вправі 
викликати осіб для вирішення питань по проведенню відповідних дій 
з розслідування справ та їхнього розгляду. Такі виклики проводяться 
у чітко визначеному порядку за допомогою письмових повісток, по 
телефону, телефонограмою, телеграмою. З	моменту	 її	 отримання	
та	 документального	 підтвердження	 цього	 факту	 особа,	 яка	
викликається,	 зобов’язана	 з’явитися	 у	 визначений	час	та	місце.	
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Поважними	 причинами	 для	 неявки	 особи	 в	 призначений	 строк	
визнаються:	 несвоєчасне	 одержання	 повістки,	 хвороба	 та	 інші	
обставини,	які	фактично	позбавляють	його	можливості	своєчасно	
з’явитися	(ст.136	КПК	України;	стор.).

І в разі неявки без поважних причин – застосовується привід. В 
разі, ж якщо для неявки особи були поважні причини, вона особисто 
чи її рідні, друзі повинні повідомити про них органи, які провели 
виклик із відповідним документальним підтвердженням, інакше 
привід буде проведено цілком на законних підставах. 

Привід	 обвинуваченого	 у	 кримінальному	 процесі	 без	 досудового	
виклику	 може	 бути	 застосований	 тільки	 в	 тих	 випадках,	 коли	
обвинувачений	 ухиляється	 від	 слідства	 або	 коли	 його	 місце	
проживання	чи	перебування	не	зареєстровано.

• Привід здійснюється органами внутрішніх справ або 
Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України 
(щодо військовослужбовців та працівників Збройних Сил 
України) лише за мотивованою постановою компетентного 
органу, який викливав попередньо особу. 

• Перед виконанням приводу, ця постанова повинна бути 
обов’язково оголошена особі, щодо якої вона винесена.

• Привід, крім виняткових випадків, здійснюється удень.
Привід охоплює лише доставлення особи до компетентного 

органу для проведення необхідних процесуальних дій та не 
передбачає подальше утримання особи, після здійснення 
відповідних заходів. Сама постанова про проведення приводу 
не дає жодних інших прав працівникам правоохорнних органів, 
в тому числі на автоматичне затримання. Але в той же час, 
доволі часто, законне застосування приводу є тим фактором, який 
свідчить про намір особи ухилятися від слідства і суду та чинити 
йому перешкоди, а тому може бути передумовою для застосування 
запобіжного заходу у формі взяття під варту.
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Розділ 5. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Одним із важливих елементів правового статусу міліціонера є 
право на зберігання, носіння і застосовування спеціальних засобів та 
зброї (п. 30 ст. 11 Закону України «Про міліцію»). Водночас, з огляду на 
особливу небезпеку, що приховує у собі неконтрольоване застосування 
перелічених засобів або ж застосування сили у діяльності органів 
внутрішніх справ, законодавством чітко регламентується порядок їх 
застосування у відношенні до осіб при реалізації завдань та функцій 
міліції.

Загальні правила щодо застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів та вогнепальної зброї містять універсальні 
перестороги-вимоги, що повинен на пам’ять знати кожен, хто 
лише вступає на службу в ОВС (ст. 12 Закону України «Про 
міліцію»):

1. Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї повинно передувати попередження про намір 
їх використання, якщо дозволяють обставини. Без 
попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю 
або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

2. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю до:
- жінок з явними ознаками вагітності, 
- осіб похилого віку або з вираженими ознаками 
інвалідності та 
- малолітніх, 
крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує 
життю і здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного 
нападу чи збройного опору.

3.	 У	разі	неможливості	уникнути	застосування сили вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків і має зводитись 
до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю 
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правопорушників та інших громадян. При завданні 
шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги 
потерпілим в найкоротший строк.

4. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 
засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які 
ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок 
застосування працівником міліції заходів фізичного 
впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, 
працівник міліції негайно та письмово доводить до відома 
безпосереднього начальника (коли, де, проти кого, за яких 
обставин застосовувалися спеціальні засоби та наслідків їх 
застосування) для сповіщення прокуророві.

Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного 
впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення 
правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка 
здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або 
інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили 
виконання покладених на міліцію обов’язків.

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для 
забезпечення проведення контролюючими органами перевірок 
суб’єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або суду. 
Органам	 міліції	 забороняється	 використовувати	 фізичний	 та	
психологічний	вплив	для	забезпечення	проведення	контролюючими	
органами	 планових	 та	 позапланових	 перевірок	 суб’єктів	
господарської	діяльності,	у	тому	числі	шляхом	демонстрації	зброї,	
спеціальних	засобів,	погроз	їх	застосування.

Працівники	 міліції	 мають	 право	 застосовувати	 наручники,	
гумові	 кийки,	 засоби	 зв’язування,	 сльозоточиві	 речовини,	
світлозвукові	пристрої	відволікаючої	дії,	пристрої	для	відкриття	
приміщень	 і	 примусової	 зупинки	 транспорту,	 водомети,	
бронемашини	та	інші	спеціальні	і	транспортні	засоби,	а	також	
використовувати	службових	собак	у	таких	випадках:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їх життю або здоров’ю;
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2) для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку;

3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і 
транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у 
разі захоплення;

4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове 
приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для 
конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих 
під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції 
або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи 
завдати шкоди оточуючим або собі;

5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що 
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які 
паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;

6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, 
які виконують службові або громадські обов’язки по охороні 
громадського порядку і боротьбі із злочинністю;

7) для звільнення заложників.
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 

застосування визначаються з урахуванням обстановки, що 
склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

Спеціальними засобами, що застосовуються при охороні 
громадського порядку, є: 

а) засоби індивідуального захисту: шоломи (стальні армійські, 
«Сфера», каска захисна пластмасова), бронежилети, протиударні та 
броньові щити;

б) засоби активної оборони: гумові кийки; кийки пластикові типу 
«тонфа»; наручники; електрошокові пристрої; патрони і пристрої для 
їх вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії; ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами 
(«Черемуха-1», «Черемуха-4», «Черемуха-5», «Черемуха-6», 
«Черемуха-7», «Черемуха-10», «Черемуха-12», «Сирень-1», 
«Сирень-2», «Сирень-3»); балончики, патрони, гранати та інші 
спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії на основі 
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природних капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК), 
ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН;

в) засоби забезпечення спеціальних операцій: ранцеві апарати 
«Облако», світлошумова граната «Заря» та світлошумовий 
пристрій «Пламя», патрони з гумовою кулею «Волна-р», водомети, 
бронемашини та інші транспортні засоби, пристрій для примусової 
зупинки автотранспорту «Еж-М»;

г) пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками: 
малогабаритні підривні пристрої «Ключ», «Імпульс».

При охороні громадського порядку можуть також 
використовуватися службові собаки.

Згідно з Правилами застосування спеціальних засобів при охороні 
громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів 
УРСР від 27.02.1991 р. № 49 попередження	 про	 застосування	
спеціальних	 засобів	 може	 бути	 зроблено	 голосом,	 а	 при	 значній	
відстані	або	 зверненні	до	великої	 групи	людей	–	через	 гучномовні	
установки,	підсилювачі	мови,	і	в	кожному	випадку	бажано	рідною	
мовою	 осіб,	 проти	 яких	 ці	 засоби	 застосовуватимуться,	 та	
українською	 і	 російською	мовами	 не	менш	 як	 2	 рази	 з	 наданням	
часу,	достатнього	для	припинення	правопорушення.

Рішення про застосування спеціальних засобів приймає службова 
особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, 
або керівник конкретної операції. Працівники міліції, які діють 
індивідуально, приймають такі рішення самостійно.

Крім загальних заборон, застосування	 спеціальних	 засобів	 не	
допускається	також	у	наступних	випадках:

а)	 у	 приміщеннях	 і	 на	 земельних	 ділянках,	 які	 закріплено	 за	
дипломатичними,	 консульськими	 та	 іншими	 представництвами	
іноземних	держав,	за	винятком	випадків,	коли	від	глави	дипломатичного	
або	 глави	 іншого	 відповідного	 представництва	 надійде	 прохання	
застосувати	вказані	засоби	проти	правопорушників;

б)	у	приміщеннях	або	виробництвах,	пов’язаних	з	виготовленням	
вибухових	 чи	 легкозаймистих	 речовин,	 у	 дитячих	 і	 лікувальних	
закладах.

Після застосування спеціальних засобів провадиться огляд 
приміщень і місцевості з метою виявлення потерпілих, можливих 
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вогнищ, пошкодження об’єктів життєзабезпечення, а також збору 
спеціальних засобів, що не спрацювали, а при необхідності – дегазація.

Окрім того, Порядок містить окремі правила щодо застосування 
кожного з конкретних видів спеціальних заходів.

Працівники міліції як крайній захід мають право 
застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1.	 для	захисту	громадян	від	нападу,	що	загрожує	їх	життю	і	
здоров’ю,	а	також	звільнення	заложників;

2.	 для	відбиття	нападу	на	працівника	міліції	або	членів	його	
сім’ї,	якщо	їх	життю	або	здоров’ю	загрожує	небезпека;

3.	 для	 відбиття	 нападу	 на	 охоронювані	 об’єкти,	 конвої,	
жилі	 приміщення	 громадян,	 приміщення	 державних	 і	
громадських	підприємств,	установ	і	організацій,	а	також	
звільнення	їх	у	разі	захоплення;

4.	 для	затримання	особи,	яку	застали	при	вчиненні	тяжкого	
злочину	і	яка	намагається	втекти;

5.	 для	 затримання	 особи,	 яка	 чинить	 збройний	 опір,	
намагається	втекти	з-під	варти,	а	також	озброєної	особи,	
яка	погрожує	застосуванням	зброї	та	інших	предметів,	що	
загрожує	життю	і	здоров’ю	працівника	міліції;

6.	 для	 зупинки	 транспортного	 засобу	 шляхом	 його	
пошкодження,	 якщо	 водій	 своїми	 діями	 створює	 загрозу	
життю	чи	здоров’ю	громадян	або	працівника	міліції.

Працівники	міліції	мають	право	використовувати	зброю	для	
подання	сигналу	тривоги	або	виклику	допомоги,	для	знешкодження	
тварини,	яка	загрожує	життю	і	здоров’ю	громадян	або	працівника	
міліції.

Перед застосуванням вогнепальної зброї посадова особа повинна 
попередити про намір її застосування, крім випадків, коли її життю 
чи життю інших громадян загрожує безпосередня небезпека.

При враженні нападаючого внаслідок застосування вогнепальної 
зброї посадова особа повинна негайно викликати карету швидкої 
медичної допомоги для пораненого, вжити заходів до забезпечення 
охорони місця події, сповістити органи прокуратури та міліції про 
застосування зброї.
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Крім загальних заборон, забороняється застосовувати і 
використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні 
людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи 
(Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 
р. № 575).

Слід обов’язково звертати пильну увагу як на підставність 
застосування фізичної сили, спецзасобів або вогнепальної зброї 
так і на дотримання визначеного законодавством порядку їхнього 
застосування, оскільки використання усіх їх поза межами, 
встановленими законодавством, становить собою порушення 
особистої фізичної недоторканості особи, що може бути кваліфіковано 
як форма нелюдського поводження чи, навіть, застосування тортур до 
осіб і їх катування, що є однозначно заборонено як форма незаконного 
та антигуманного впливу, що не може бути санкціонований жодною 
правовою системою (ст. 3 Конвенції про захист прав та основоположних 
свобод людини). Більше того, у разі, якщо в результаті застосування 
вказаних засобів працівниками міліції при виконанні ними своїх 
службових обов’язків поза встановленими законодавством підставами 
та порядком, особу було вбито, міжнародні судові та правозахисні 
інституції однозначно констатують порушення фундаментального 
права – права на життя. А тому, твереза оцінка ситуації під час несення 
служби із спецзасобами та належна оцінка небезпеки, що виходить від 
особи, щодо якої існує намір про застосування сили чи спеціальних 
засобів або вогнепальної зброї, надалі зумовить відсутність небезпеки 
юридичної відповідальності за заподіяну шкоду особі та її правам з 
боку працівника ОВС.
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Розділ 6. ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ – ЯК ЗАКОННИЙ СПОСІБ 
ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ПІДОЗРЮВАНОГО 

ТА ОБВИНУВАЧЕНОГО

Найсуворішим запобіжним заходом, який на сьогодні 
передбачений кримінально-процуесуальним законодавством України, 
є досудове взяття особи під варту.

Взяття	 під	 варту,	 як	 запобіжний	 захід,	 згідно	 ст.155	 КПК	
України,	 застосовується	 в	 справах	 про	 злочини,	 за	 які	 законом	
передбачено	покарання	у	вигляді	позбавлення	волі	на	строк	понад	
три	роки.	У	виняткових	випадках	цей	запобіжний	захід	може	бути	
застосовано	 в	 справах	 про	 злочини,	 за	 які	 законом	 передбачено	
покарання	у	вигляді	позбавлення	волі	 і	на	строк	не	більше	трьох	
років.

Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких 
як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В 
окремих випадках ці особи можуть перебувати в місцях тримання 
затриманих (але не більше як три доби, а якщо доставка ув’язнених 
у слідчий ізолятор у цей строк неможлива через віддаленість або 
відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть перебувати в 
місцях тримання затриманих до десяти діб) (ст.155 КПК України). 

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить, за згодою 
прокурора, подання до суду. Подання має бути розглянуто протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи 
обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, 
яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою одночасно 
дати дозвіл і на затримання підозрюваного, обвинуваченого і на 
доставку його в суд під вартою. Затримання в цьому випадку не може 
продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа 
перебуває за межами населеного пункту, в якому діє суд, – не більше 
сорока восьми годин з моменту доставки затриманого в цей населений 
пункт (ст.165-2 КПК України). 

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно 
додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші 



36

обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього 
питання, то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за 
клопотанням підозрюваного, обвинуваченого – до п’ятнадцяти 
діб, про що виноситься постанова. 

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, 
допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності 
бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, 
вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і 
виносить постанову:

1. про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його 
обрання немає підстав;

2. про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту.

Таким чином, законодавство передбачило обов’язкову участь 
особи в судовому процесі, щодо якої вирішується питання про 
взяття під варту, та вислуховування її думки з цього питання. 
Обвинувачений, підозрюваний та їхні представники повинні 
брати обов’язкову участь при вирішенні подання про попереднє 
ув’язнення. Недотримання цього порядку робить саму постанову 
про обрання цього запобіжного заходу – незаконною, як і подальше 
утримання особи (ст.165-2 КПК України).

На	 постанову	 судді	 до	 апеляційного	 суду	 прокурором,	
підозрюваним,	 обвинуваченим,	 його	 захисником	 чи	 законним	
представником	 протягом	трьох	 діб	 з	 дня	 її	 винесення	може	 бути	
подана	апеляція,	але	подача	апеляції	не	зупиняє	виконання	постанови	
судді.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується 
лише за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Жоден 
інший документ не дає на це право ! (ст.165 КПК України)

Про	 арешт	 підозрюваного	 або	 обвинуваченого	 і	 його	 місце	
перебування	слідчий	зобов’язаний	в	обов’язковому	порядку	повідомити	
його	дружину	або	іншого	родича,	а	також	сповістити	за	місцем	його	
роботи	(ст.161	КПК	України).

Тримання	 під	 вартою	 під	 час	 досудового	 розслідування	 не	
повинно	тривати	більше	двох	місяців, згідно ст.156 КПК України.
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У випадках, коли у цей строк розслідування справи закінчити 
неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на 
більш м’який немає, він може бути продовжений:

1)	до	чотирьох	місяців	–	за	поданням,	погодженим	з	прокурором,	
який	здійснює	нагляд	за	додержанням	законів	органами	дізнання	і	
досудового	слідства,	або	самим	цим	прокурором,	суддею	того	суду,	
який	виніс	постанову	про	застосування	запобіжного	заходу;

2)	 до	 дев’яти	 місяців	 –	 за	 поданням,	 погодженим	 з	
заступником	 Генерального	 прокурора	 України,	 прокурором	
Автономної	Республіки	Крим,	області,	міст	Києва	і	Севастополя	
та	 прирівняних	 до	 них	 прокурорів,	 або	 самим	цим	прокурором	 у	
справах	про	тяжкі	і	особливо	тяжкі	злочини,	суддею	апеляційного	
суду;

3)	 до	 вісімнадцяти	 місяців	 –	 за	 поданням,	 погодженим	 з	
Генеральним	 прокурором	 України,	 його	 заступником,	 або	 самим	
цим	прокурором	в	особливо	складних	справах	про	особливо	тяжкі	
злочини,	суддею	Вищого	спеціалізованого	суду	з	розгляду	цивільних	
і	кримінальних	справ.

Одержавши подання про продовженя строку, суддя вивчає матеріали 
кримінальної справи, при необхідності опитує обвинуваченого, особу, 
у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, 
захисника, якщо він з’явився, після чого залежно від наявності до 
того підстав виносить постанову про продовження строку тримання 
під вартою або відмовляє в його продовженні.

В цьому випадку, закон вже не вимагає обов’язкової участі 
самої особи, яка перебуває під вартою чи її представника, хоча 
вони повинні бути повідомлені про такий розгляд. Але вони 
мають право вимагати пред’явлення документу, яким продовжено 
строки тримання під вартою!

На	 постанову	 судді	 до	 апеляційного	 суду	 прокурором,	
підозрюваним,	 обвинуваченим,	 його	 захисником	 чи	 законним	
представником	 протягом	трьох	 діб	 з	 дня	 її	 винесення	 може	 бути	
подана	 апеляція.	 Подача	 апеляції	 не	 зупиняє	 виконання	 постанови	
судді.	Постанови	судді	апеляційного	і	Вищого	спеціалізованого	суду	з	
розгляду	цивільних	і	кримінальних	справ	оскарженню	не	підлягають,	
на	них	не	може	бути	внесено	подання	прокурора.
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Що ж до правил обрахунку строку тримання під вартою, він чітко 
регламентований і не дає найменшої можливості для подовження 
обмеження волі особи, всупереч встановленому порядку (ст.156 КПК 
України):

• Загальний строк тримання під вартою обчислюється з 
моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало 
затримання підозрюваного, – з моменту затримання. 

• У строк тримання під вартою включається час перебування 
особи на стаціонарному експертному дослідженні у 
психіатричній медичній установі будь-якого типу. 

• У разі повторного взяття під варту особи у тій самій справі, 
а також по приєднаній до неї або виділеної з неї справи 
або пред’явлення нового обвинувачення строк тримання 
під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під 
вартою раніше.

• Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи 
повинні бути пред’явлені обвинуваченому, взятому під варту, 
та його захисникові не пізніш як за місяць до закінчення 
граничного строку тримання під вартою. Якщо матеріали 
кримінальної справи було пред’явлено обвинуваченому 
та його захисникові з порушенням місячного терміну до 
закінчення граничного строку тримання під вартою, то 
після його закінчення обвинувачений підлягає негайному 
звільненню. При цьому за обвинуваченим та його захисником 
зберігається право на ознайомлення з матеріалами справи. 
Якщо матеріали кримінальної справи було пред’явлено 
обвинуваченому та його захисникові з додержанням місячного 
терміну до закінчення граничного строку тримання під 
вартою, але його виявилося недостатньо для ознайомлення з 
матеріалами справи, зазначений строк може бути продовжено 
суддею апеляційного суду за поданням слідчого, погодженим 
з Генеральним прокурором України чи його заступником, або 
поданням цього прокурора чи його заступника. 

• При поверненні судом справи прокуророві на додаткове 
розслідування строк тримання обвинуваченого під вартою 
обчислюється з моменту надходження справи прокурору і 



39

не може перевищувати двох місяців. Подальше продовження 
зазначеного строку проводиться з урахуванням часу 
перебування обвинуваченого під вартою до направлення 
справи до суду в порядку і в межах, які вже описані вище.

Що ж до самого режиму перебування особи у слідчому ізоляторі 
при виконанні цього запобіжного заходу, то він визначається нормами 
КПК України та спеціальним Законом України «Про попереднє 
ув’язнення».

Основними	вимогами	режиму	в	місцях	попереднього	ув’язнення	
є	 ізоляція	 осіб,	 взятих	 під	 варту,	 постійний	 нагляд	 за	 ними	 і	
роздільне	тримання	їх	у	порядку,	передбаченому	Законом.

Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, 
підлягають по прибуттю до місця попереднього ув’язнення:

• обшуку,
• медичному огляду,
• дактилоскопуванню 
• фотографуванню;
• їх ознайомлюють з правами, обов’язками та вимогами 

режиму;
• їм забороняється мати при собі гроші та цінні речі, а також 

предмети, не дозволені для зберігання в місцях попереднього 
ув’язнення. Вилучені у них при доставленні в місця 
попереднього ув’язнення гроші зараховуються на їх особові 
рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання. 

Взятих під варту осіб тримають у маломісних або загальних 
камерах. У виняткових випадках, з метою збереження слідчої 
таємниці, захисту ув’язнених від можливих посягань на їх життя 
чи запобігання вчиненню ними нового злочину, або за наявності на 
те медичних підстав за мотивованою постановою особи, установи, 
в провадженні яких знаходиться справа, чи начальника установи 
для попереднього ув’язнення, санкціонованою прокурором, їх 
можуть тримати в одиночних камерах. Застосування цього заходу до 
неповнолітніх не допускається, а в разі виникнення загрози їх життю 
вони переводяться до іншої маломісної або загальної камери.

Осіб, взятих під варту, розміщують у камерах з додержанням 
таких вимог ізоляції:
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чоловіків – окремо від жінок;
неповнолітніх – окремо від дорослих;
осіб, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, 

– окремо від осіб, які раніше притягалися до кримінальної 
відповідальності; 

осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, – 
окремо від осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі;

осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та 
особливо тяжких злочинів, – окремо від інших осіб, які перебувають під 
вартою;

осіб, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, служби 
безпеки, прокуратури, юстиції та в суді, – окремо від інших осіб, які 
перебувають під вартою;

засуджених – окремо від осіб, які перебувають під вартою.
Згідно	 ст.9	 вказаного	 Закону,	 особи,	 взяті	 під	 варту,	 мають	

наступні	права:
на	захист	своїх	прав	та	інтересів	особисто	або	за	допомогою	

захисника	з	моменту	затримання	або	взяття	під	варту,	а	також	
на	 повідомлення	 під	 час	 взяття	 під	 варту	 підстав	 та	 мотивів	
взяття	під	варту,	оскаржувати	їх	у	суді,	отримати	в	друкованому	
вигляді	роз’яснення	положень	статей	28,	29,	55,	56,	59,	62	та	63	
Конституції	України	та	інших	прав	затриманих	або	взятих	під	
варту,	 встановлених	 законом,	 у	 тому	 числі	 права	 здійснювати	
захист	 своїх	 прав	 та	 інтересів	 особисто	 або	 за	 допомогою	
захисника	з	моменту	затримання	або	арешту	(взяття	під	варту)	
особи,	 права	 відмовитися	 від	 надання	 будь-яких	 пояснень	 або	
свідчень	до	прибуття	захисника;

знайомитися	з	правилами	тримання	під	вартою;
на	 щоденну	 прогулянку	 тривалістю	 одна	 година.	 Вагітним	

жінкам	 і	 жінкам,	 які	 мають	 при	 собі	 дітей,	 неповнолітнім,	 а	
також	хворим	з	дозволу	лікаря	та	за	їх	згодою	тривалість	щоденної	
прогулянки	встановлюється	до	двох	годин;

купувати	 протягом	 місяця	 за	 безготівковим	 розрахунком	
продукти	харчування	і	предмети	першої	необхідності	на	суму	до	
одного	 мінімального	 розміру	 заробітної	 плати	та	 без	 обмежень	
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письмове	 приладдя,	 газети,	 книги	 через	 торговельну	 мережу	 на	
замовлення;

користуватися	 власним	 одягом	 і	 взуттям,	 мати	 при	 собі	
документи	і	записи,	що	стосуються	кримінальної	справи;

користуватися	телевізорами,	одержаними	від	родичів	або	інших	
осіб,	 настільними	 іграми,	 газетами	 і	 книгами	 з	 бібліотеки	 місця	
попереднього	ув’язнення	та	придбаними	через	торговельну	мережу;

відправляти	 в	 індивідуальному	 порядку	 релігійні	 обряди	
і	 користуватися	 релігійною	 літературою	 та	 властивими	 їх	
віруванню	 предметами	 релігійного	 культу,	 виготовленими	
з	 малоцінних	 матеріалів,	 якщо	 при	 цьому	 не	 порушується	
встановлений	у	місцях	попереднього	ув’язнення	порядок,	а	також	
не	обмежуються	права	інших	осіб;

на	 восьмигодинний	 сон	 в	 нічний	 час,	 під	 час	 якого	 не	
допускається	залучення	до	участі	в	процесуальних	та	інших	діях,	
за	винятком	невідкладних	випадків;

звертатись	 із	 скаргами,	 заявами	 та	 листами	 до	
Європейського	 суду	 з	 прав	 людини,	 а	 також	 інших	 відповідних	
органів	 міжнародних	 організацій,	 членом	 або	 учасником	 яких	 є	
Україна,	до	уповноважених	осіб	таких	міжнародних	організацій,	
державних	 органів	 і	 службових	 осіб.	 Особи,	 взяті	 під	 варту,	
можуть	також	листуватися	з	родичами	та	іншими	громадянами,	
підприємствами,	установами,	організаціями. 

Законодаством визначенний спеціальний порядок листування 
осіб під вартою:

• скарги, заяви і листи осіб, взятих під варту, переглядає 
адміністрація місця попереднього ув’язнення. 

• скарги, заяви і листи, адресовані Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини, Європейському суду з прав 
людини, а також іншим відповідним органам міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна, 
уповноваженим особам таких міжнародних організацій та 
прокуророві, переглядові не підлягають і надсилаються за 
адресою протягом доби з часу їх подачі. 

• скарги на дії особи, яка провадить дізнання, або слідчого 
надсилаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення 
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прокуророві, а скарги на дії та рішення прокурора – 
прокуророві вищого рівня не пізніше трьох діб з часу їх 
подачі. 

• заяви осіб з питань оскарження постанови судді на обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або на 
постанову про продовження строків тримання під вартою 
надсилаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення 
до визначеного законом суду протягом доби з часу їх подання. 

• скарги, заяви і листи, що містять відомості, розголошення 
яких може перешкодити встановленню істини в кримінальній 
справі, за належністю не надсилаються, а передаються на 
розгляд особі або органу, в провадженні яких знаходиться 
справа, про що сповіщаються особа, яка перебуває під вартою, 
та прокурор, який здійснює нагляд за проведенням дізнання 
або слідства. 

• з відповідями на заяви, скарги та листи адміністрація 
ознайомлює осіб, взятих під варту, під розписки, які додаються 
до їх особистих справ.

взяті	 під	 варту	жінки	 вправі	 мати	 при	 собі	 дітей	 віком	 до	
трьох	років;	

взяті	 під	 варту	 молоді	 громадяни	 (віком	 від	 14	 до	 35	 років)	
мають	право	на	отримування	психолого-педагогічної	допомоги	від	
спеціалістів	центрів	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	та	молоді.

особам,	 взятим	 під	 варту,	 забезпечуються	 побутові	 умови,	
що	 відповідають	 правилам	 санітарії	 та	 гігієни. Норма	 площі	 в	
камері	 для	 однієї	 взятої	 під	 варту	 особи	 не	може	 бути	менше	 2,5	
квадратного	 метра,	 а	 для	 вагітної	жінки	 або	жінки,	 яка	 має	 при	
собі	 дитину,	 –	 4,5	 квадратного	 метра. Особам, взятим під варту, 
надаються безплатно за єдиними нормами харчування, індивідуальне 
спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового 
забезпечення.

право	на	побачення.	Побачення	з	родичами	або	іншими	особами	
може	надавати	взятим	під	варту	адміністрація	місця	попереднього	
ув’язнення	лише	з	письмового	дозволу	слідчого,	органу	дізнання	або	
суду,	 в	 провадженні	 яких	 знаходиться	 справа,	 як	 правило,	 один	
раз	на	місяць.	Тривалість	побачення	встановлюється	від	однієї	до	
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чотирьох	годин. Надане взятій під варту особі побачення проводиться 
під контролем адміністрації місця попереднього ув’язнення. У 
разі порушення правил проведення побачення воно достроково 
припиняється. Але	ці	обмеження	не	поширюються	на	побачення	із	
захисником	затриманого	чи	обвинуваченого,	які	не	обмежуються	
а	не	у	кількості,	а	не	у	тривалості	та	не	вимагають	спеціальних	
дозвільних	документів	(ст.48	КПК	України).

Особи, взяті під варту, які злісно порушують вимоги режиму, 
за мотивованою постановою начальника місця попереднього 
ув’язнення можуть бути поміщені до карцеру на строк до десяти діб, 
а неповнолітні – на строк до п’яти діб. Не застосовується це стягнення 
до вагітних жінок і жінок, які мають при собі дітей. Стягнення може 
бути накладено у строк, що не перевищує десяти діб з дня виявлення 
проступку, а якщо у зв’язку з проступком проводилась перевірка, то з 
дня її завершення, але не пізніш як через шість місяців з дня вчинення 
проступку. 

Адміністрація місця попереднього ув’язнення має право 
застосовувати до осіб, взятих під варту, заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю лише у випадках і в порядку, 
передбачених цим Законом (наприклад, попереджати про такий 
намір і застосовувати, якщо виникла безпосередня загроза життю або 
здоров’ю працівників місця попереднього ув’язнення або інших осіб, 
для припинення фізичного опору, насильницьких дій, безчинства, 
подолання протидії законним вимогам адміністрації, якщо інші 
способи не забезпечили виконання покладених на неї обов’язків).

Усі особи, щодо яких були застосовані заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби або вогнепальна зброя, підлягають подальшому 
обов’язковому медичному огляду. Про поранення або смерть, 
заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, 
що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу 
або спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування 
вогнепальної зброї адміністрація місця попереднього ув’язнення 
повинна негайно письмово повідомити прокурора.

Незважаючи	на	 перебування	 особи	 за	 гратами,	 органи	повинні	
вживати	заходів	піклування	за	її	дітьми	та	майном,	шляхом	внесення	
подання	до	служби	в	справах	неповнолітніх	для	вжиття	необхідних	
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заходів	до	передачі	зазначених	неповнолітніх	на	піклування	родичів	або	
влаштування	їх	в	дитячі	установи	та	вжит	заходи	для	забезпечення	
охорони	майна	та	житла	особи.	Про	вжиті	заходи	слідчий	письмово	
повідомляє	прокурора,	а	також	заарештовану	особу	 і	 копію	листа	
приєднує	до	справи.

Начальник місця досудового ув’язнення зобов’язаний негайно 
звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді 
про продовження строку тримання під вартою на день закінчення 
строків тримання під вартою не надійшла (ст.156 КПК України).
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Розділ 7. ПРАВА ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ДІЯХ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ СПРАВ 

ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗЛОЧИНИ

При адміністративному затриманні, для забезпечення 
правопорядку, в справах про адміністративні правопорушення 
розглядаються також особистий огляд, огляд речей і вилучення речей 
та документів.

Згідно	 ст.264	 КпАП	 України	 особистий	 огляд	 може	
провадитись	уповноваженими	на	те	посадовими	особами	Служби	
безпеки	 України,	 органів	 внутрішніх	 справ,	 органів	 і	 установ	
виконання	 покарань	 та	 слідчих	 ізоляторів,	 Військової	 служби	
правопорядку	 у	 Збройних	 Силах	 України,	 воєнізованої	 охорони,	
цивільної	авіації,	митних	установ	і	органів	прикордонної	служби,	а	
у	випадках,	прямо	передбачених	законами	України,	також	і	інших	
органів.	 Особистий	 огляд	 може	 провадитись	 уповноваженою	
на	те	особою	однієї	статі	з	оглядуваним	 і	в	присутності	двох	
понятих	тієї	ж	статі.

Огляд речей може провадитись тими ж компетентними органами 
та особами. Але огляд	 речей,	 ручної	 кладі,	 багажу,	 знарядь	
полювання	 і	 лову	 риби,	 добутої	 продукції,	транспортних	 засобів	
та	 інших	 предметів	 здійснюється,	 як	 правило,	 у	 присутності	
особи,	у	власності	(володінні)	якої	вони	є.	У	невідкладних	випадках	
зазначені	 речі,	 предмети	 може	 бути	 піддано	 оглядові	 з	 участю	
двох	 понятих	 під	 час	 відсутності	 власника	 (володільця).	Але на 
кожен такий огляд всупереч волі власника, посадова особа повинна 
бути належним чином уповноважена документально, оскільки 
відбувається посягання на приватну власність та її недоторканість 
(ст.264 КпАП України).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або 
про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом 
правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або 
огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених 
вище. Про вилучення речей і документів складається протокол 
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або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 
правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Що ж до злочину та затримання по підозрі у його вчинені, то 
подальша діяльність тут набуває спеціального статусу та відповідного 
окремого регулювання. 

Перш за все, в разі затримання, після перевірки та первинного 
підтвердження факту вчинення особою злочину, для подальшого 
застосування процесуального впливу, затриманому повинно бути 
пред’явлене обвинувачення. 

Обвинувачення	 повинно	 бути	 пред’явлено	 не	 пізніше	 двох	
днів	 з	 моменту	 винесення	 слідчим	 постанови	 про	 притягнення	
даної	 особи	 як	 обвинуваченого	 і	 в	 усякому	 разі	 не	 пізніше	 дня	
явки	 обвинуваченого	 або	його	 приводу	 (ст.133	КПК	України).	 І	 в	
будь-якому	 разі	 це	 повинно	 бути	 зроблено	 протягом	 десяти	 діб	
з	 моменту	 початку	 застосування	 запобіжних	 заходів, інакше 
свідчить про безпідставність вжиття кримінально-процесуальних 
заходів до людини.

Отож,	 обвинувачення	 затриманому	 чи	 будь-якій	 іншій	 особі	
пред’являється	 шляхом	 надання	 для	 ознайомлення	 з	 відповідною	
постановою. У постанові про притягнення як обвинуваченого 
повинно бути зазначена вичерпна інформація, що дозволить особі 
зрозуміти весь хід кримінально-процесуальної діяльності: хто склав 
постанову; місце і час її складання; назву справи; прізвище, ім’я та 
по батькові обвинуваченого, день, місяць та рік його народження; 
злочин, у вчиненні якого обвинувачується дана особа, час, місце та 
інші обставини вчинення злочину, наскільки вони відомі слідчому, і 
стаття кримінального закону, якою передбачений цей злочин. Коли 
обвинувачений притягається до відповідальності за вчинення декількох 
злочинів, що підпадають під ознаки різних статей кримінального 
закону, в постанові про притягнення як обвинуваченого повинно бути 
вказано, які саме дії ставляться обвинуваченому в вину по кожній з 
цих статей.

Для пред’явлення обвинувачення:
1. Обвинувачений викликається до слідчого по телефону, 

телефонограмою, телеграмою або повісткою, яка вручається 
обвинуваченому під розписку, з зазначенням часу вручення. В 
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разі тимчасової відсутності обвинуваченого повістка для передачі 
йому вручається під розписку кому-небудь з дорослих членів 
сім’ї, які разом з ним проживають, житлово-експлуатаційній 
організації або адміністрації за місцем його роботи, що 
прирівнюється до собистого повідомлення. Обвинувачений, що 
перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця 
досудового ув’язнення (ст.134 КПК України).

2. Обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого 
у призначений строк. В разі неявки без поважних причин 
обвинувачений підлягає приводу (ст.135 КПК України).

3. При пред’явленні обвинувачення особі присутність захисника 
є обов’язковою, крім випадків, коли він відмовляється від 
нього і його відмова прийнята.

4. Слідчий: 
• пересвідчується в особі обвинуваченого, 
• оголошує йому постанову про притягнення як обвинуваченого, 
• роз’яснює суть пред’явленого обвинувачення, 
• вручає копію постанови про притягнення як обвинуваченого
•	 роз’яснює	 права	 під	 час	 провадження	 (ст.142	 КПК	

України):
1.	 знати,	в	чому	його	обвинувачують;
2.	 давати	показання	щодо	пред’явленого	йому	обвинуваченню	

або	 відмовитися	 давати	 показання	 і	 відповідати	 на	
запитання;

3.	 подавати	докази;
4.	 заявляти	 клопотання	 про	 допит	 свідків,	 про	 проведення	

очної	ставки,	про	проведення	експертизи,	про	витребування	
і	 приєднання	 до	 справи	 доказів,	 а	 також	 заявляти	
клопотання	з	усіх	інших	питань,	які	мають	значення	для	
встановлення	істини	в	справі;	

5.	 заявляти	 відвід	 слідчому,	 прокуророві,	 експертові,	
спеціалістові	і	перекладачеві;

6.	 з	дозволу	слідчого	бути	присутнім	при	виконанні	окремих	
слідчих	дій;

7.	 знайомитися	з	усіма	матеріалами	справи	після	закінчення	
досудового	слідства;
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8.	 мати	захисника	і	побачення	з	ним	до	першого	допиту;
9.	 подавати	скарги	на	дії	та	рішення	слідчого	і	прокурора.
Відмітка про роз’яснення цих прав є обов’язковою графою 

постанови про пред’явлення обвинувачення. 
• про пред’явлення обвинувачення, роз’яснення його суті 

і вручення копії постанови слідчий складає протокол із 
зазначенням години і дати пред’явлення обвинувачення, який 
підписується обвинуваченим, слідчим та захисником. В ході 
підписання цього протоколу, обвинувачений має право 
викласти в кінці зауваження з приводу проведених дій або 
ж може взагалі відмовитися від його підписання.

Вся подальша діяльність компетентних органів по встановленню 
обставин злочину та взаємодії із обвинуваченим відбувається у формі 
проведення слідчих дій.

Не зважаючи на багатоманітність системи слідчих дій, все ж в 
її рамках існують певні загальні процесуальні умови (правила) 
проведення всіх слідчих дій, які покликані забезпечити належне 
ставлення до осіб та забезпечення їхніх прав:

1.	 Всі	 слідчі	 дії	 у	 кримінальній	 справі,	 що	 перебуває	 у	
провадженні	 слідчого,	 він	 зобов’язаний	 проводити	
особисто,	 за	 винятком	 випадків,	 які	 передбачені	
кримінально-процесуальним	 законодавством (йдеться 
перш за все про порядок, описаний у ч.3 ст.114 КПК України, 
за яким слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати 
органам дізнання доручення і вказівки про провадження 
розшукових та слідчих дій і вимагати від органів дізнання 
допомоги при провадженні окремих слідчих дій та у ст.118 
КПК України механізм окремих слідчих доручень);

2.	 Слідчі	 дії	 можуть	 проводити	 лише	 належні	 суб’єкти,	
тобто	 ті,	 до	 компетенції	 яких	 належить	 досудове	
розслідування	 кримінальних	 справ. Зокрема, згідно 
законодавства визначається, що проводити слідчі дії 
уповноважені наступні суб’єкти – слідчі органів внутрішніх 
справ, прокуратури, податкової міліції, органів Служби 
безпеки України (ст.102 КПК України), начальник слідчого 
відділу (підрозділу) (ст.114-1 КПК України), орган дізнання 



49

чи особа, яка проводить дізнання (стст.104, 108 КПК України), 
прокурор (ст.227 КПК України);

3.	 Слідчу	 дію	 може	 бути	 проведено	 лише	 у	 порушеній	
кримінальній	 справі (за винятком випадків, передбачених 
у законодавстві – огляд місця події (ст.190 КПК України) та 
накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з 
каналів зв’язку (ст.187 КПК України));

7.	 Під	час	проведення	слідчих	дій	заборонено	застосовувати	
до	 їх	 учасників	фізичне	або	психічне	насильство	та	 інші	
незаконні	методи	(ст.22	КПК	України);

8.	 Під	час	провадження	слідчих	дій	заборонено	принижувати	
гідність	особи,	яка	бере	в	них	участь	або	ж	вчиняти	дії,	
небезпечні	для	життя	і	здоров’я	учасників;

9.	 Забороняється	проведення	слідчих	дій	уночі,	за	винятком	
випадків	передбачених	КПК	України;

10.	 Слідчі	дії,	пов’язані	із	одержанням	показань	від	підозрюваного,	
обвинуваченого	чи	потерпілого,	не	повинні	тривати	стільки,	
щоб	 перетворюватися	 на	 знущанням	 над	 допитуваним. 
Це положення окремо в українському законодавстві не 
формулюється, а виводиться вже з вищеохарактеризованих. В 
той же час, його сформульовано у ст.24 Резолюції ООН 3452 
«Про правила із захисту всіх осіб, підданих у будь-якій формі 
затриманню і тюремному утриманню» (ухвалених в грудні 
1975 р. ХХХ сесією ООН), згідно з якою жоден заарештований 
не повинен піддаватися тривалим допитам;

11.	 Хід,	 зміст	 і	 результати	 проведення	 кожної	 слідчої	 дії	
повинні	бути	належним	чином	зафіксовані,	що	служить	
додатковою	 гарантією	 законності	 порядку	 її	 вчинення. 
Ординарним способом фіксації є звичайно протоколювання 
(ст.85 КПК України). Протокол відображає правильність 
проведення слідчої дій та правдивість її результатів, що 
особи, які беруть в ній участь завжди повинні стверджувати 
своїм підписом. Якщо хтось не згодний із процедурою 
чи записами протоколу він може вимагати викладення 
зауважень до протоколу або ж взагалі відмовитися від його 
підписання, не надаючи йому таким чином безспірності. 
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Але в той же час, розвиток інформаційних технологій 
та наукових розробок розширює коло для застосування 
додаткових технічних пристроїв фіксації (стст.85-1, 85-2 
КПК України). Кожен	 має	 право	 вимагати	 від	 слідчого	
застосування	додаткових	засобів	фіксації	слідчої	дії;

12.	Обов’язкова	участь	понятих	при	проведенні	слідчих	дій,	у	
тих	випадках,	де	це	можливо. Понятими завжди повинні 
бути сторонні і незацікавлені особи. Порушення цього 
правила веде до недопустимості використання отриманої 
при таких понятих слідчо-оперативної інформації.

Це лише приблизний перелік найбільш важливих засад, 
дотримання яких повинно бути забезпечено при проведенні кожної 
слідчої дії, а отже їх виконання може вимагати особа, щодо якої ця 
дія проводиться. 

Одним з основних прав обвинуваченого є право давати показання 
з приводу пред’явленого йому обвинувачення або відмовитися давати 
показання і відповідати на питання. Цим правом обвинувачений, як 
правило, користується під час допиту. Це право має особливе значення 
для захисту обвинуваченим своїх законних інтересів. Тому зміст 
цього права повинен бути в усіх деталях доведений до відома особи. 
Йому повинно бути роз’яснено, що подання ним показів не є його 
правовим обов’язком та що відмова не тягне за собою негативних 
наслідків. Відмова давати показання слідчому не розцінюється 
як засіб або вияв винуватості у вчиненні злочину. Разом з тим, 
повинно бути відомо, що подання показань слугує важливим 
засобом до спростування пред’явленого обвинувачення, а також 
сприяє виявленню обставин, які пом’якшують покарання.

Звичайно, що основною слідчою дією, через проведення яких 
отримуються і легалізуються показання обвинуваченого є його допит. 
Його суть полягає у одержанні від допитуваної особи достовірних 
відомостей про обставини, які мають значення для встановлення 
істини по справі.

Для отримання показань обвинуваченого та надання їм 
процесуального значення, слідчий повинен дотримуватися загального 
процесуального порядку їх отримання, основні правила якого 
виписані у ст.143 КПК України.
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• Виклик особи на допит проводиться шляхом направлення 
повістки, телеграми або телефонограми. Обвинувачений, 
що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію 
місця досудового ув’язнення. 

• Неповнолітні особи викликаються через їх законних 
представників. 

• Особи, які не явилися по виклику без поважних причин, 
підлягають приводу. 

•	 Слідчий	 зобов’язаний	 допитати	 обвинуваченого	 негайно	
після	його	явки	або	приводу	і	в	усякому	разі	не	пізніше	доби	
після	пред’явлення	йому	обвинувачення.	

• Обвинувачений допитується в місці провадження досудового 
слідства, а в разі необхідності – і в місці його перебування. 
Це питання вирішується слідчим, виходячи з тактичних 
міркувань, стану здоров’я обвинуваченого тощо.

• Обвинувачені по одній і ті й же справі допитуються окремо.
•	 При	 допиті	 обвинуваченого	 за	 його	 бажанням	 може	 бути	

присутнім	захисник,	а	у	випадках,	передбачених	статею	45	
КПК	України,	присутність	захисника	є	обов’язковою.

•	 Допит	 обвинуваченого,	 крім	 виняткових	 випадків,	 повинен	
проводитися	удень.	Він	може	проводитися	у	нічний	час	(з	22	
год	до	6	год),	якщо	його	неможливо	відкласти.	Слідчий	повинен	
розпочати	допит	 з	таким	розрахунком,	щоб	 він	 закінчився	
до	ночі. Ця вимога спрямована на встановлення нормальних 
умов допиту та виключення можливості використання 
«нічних допитів» як засобу незаконного психічного впливу 
на обвинуваченого для одержання від нього зізнання.

•	 Згідно	правила	ч.3	ст.22	КПК	України	забороняється	домагатися	
показань	 обвинуваченого	 шляхом	 насильства,	 погроз,	 брехні,	
шантажу	 чи	 інших	 незаконних	 заходів. З цих позицій зовсім 
неприпустимі прийоми, які спричиняють обвинуваченому 
страждання чи змушують давати його неправдиві показання. 
Недопустимо також викорисовувати необізнаність обвинуваченого 
і обман. Слідчий не вправі говорити обвинуваченому, що «слідству 
вже все відомо», якщо це в дійсності не так. Такі прийоми є нічим 
іншим, як домаганням показань.
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•	 Будь-який	 допит	 починається	 з	 того,	 що	 слідчий	 повинен	
запитати	 обвинуваченого,	 чи	 визнає	 він	 себе	 винним	 у	
пред’явленому	 обвинуваченні,	 після	 чого	 пропонує	 йому	
дати	 показання	 по	 суті	 обвинувачення.	 Цим	 одразу	 ж	
встановлюється	ставлення	обвинуваченого	до	пред’явленого	
обвинувачення.	 Відповідь	 на	 це	 питання	 заноситься	 до	
протоколу	допиту	та	стверджується	підписом	допитуваної	
особи.	

• Слідчий повинен вислухати показання обвинуваченого і, в 
разі необхідності, поставити йому запитання. Забороняється	
ставити	 запитання,	 у	 формулюванні	 яких	 міститься	
відповідь,	 частина	 відповіді	 або	 підказка	 до	 неї	 (навідні	
запитання).	

•	 Про	кожний	допит	обвинуваченого	слідчий	складає	протокол	
з	 додержанням	 вимог	 КПК	 України. В протоколі допиту 
зазначаються місце і дата допиту; посада та прізвище особи, 
яка проводила допит, і осіб, які були присутні при допиті; час 
початку і закінчення допиту; прізвище, ім’я та по батькові 
обвинуваченого, рік, місяць, день і місце його народження; 
громадянство, національність, освіта, сімейний стан, місце 
роботи, рід занять або посада, місце проживання, судимість 
обвинуваченого та інші відомості про нього, що виявляться 
необхідними за обставинами справи. Тут же повинна 
міститися відмітка про роз’яснення прав обвинуваченого 
під час допиту. Показання обвинуваченого та відповіді на 
поставлені йому запитання викладаються в першій особі і по 
можливості – дослівно.

•	 По	закінченні	допиту	слідчий	повинен	пред’явити	протокол	
обвинуваченому	для	прочитання.	За	проханням	обвинуваченого	
він	може	бути	прочитаний	йому	слідчим,	про	що	зазначається	
в	протоколі.	Обвинувачений	має	право	вимагати	доповнення	
протоколу	 і	 внесення	 до	 нього	 поправок.	 Ці	 доповнення	 і	
поправки	підлягають	обов’язковому	занесенню	в	протокол.

• Протокол підписують обвинувачений і слідчий. Якщо протокол 
написаний на кількох сторінках, обвинувачений підписує 
кожну сторінку окремо. Якщо в допиті обвинуваченого брали 
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участь прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, захисник 
або інші особи, вони також підписують протокол. 

•	 Згідно	 кримінально-процесуального	 законодавства	 заходи	
додаткової	фіксації	допиту	можуть	використовуватися	не	
лише	 при	 допиті	 фізично	 неповносправних	 обвинувачених,	
але	і	інших	осіб.	Тобто,	сам	допитуваний	або	його	захисник	
може	заявляти	клопотання	про	фіксацію	процесу	допиту	на	
аудіо	чи	відео	плівку.

Допитуваний має право відмовитися давати показання щодо 
самого себе, членів своєї сім’ї та близьких родичів (батьків, 
чоловіка або дружини, дітей, братів та сестер, діда, баби, 
онуків) (так зване, «право на свободу від самовикриття») (ст.63 
Конституції України).

В процесі затримання чи після нього може бути проведено огляди. 
Об’єктами слідчого огляду є місцевість, приміщення, предмети 
та документи. Спеціальними ж є огляди трупа та живої людини 
(освідування).

На виконання ст.30 Конституції України, істотні особливості 
містить порядок призначення та проведення огляду житла чи 
іншого володіння особи. Він проводиться лише за вмотивованою 
постановою судді. Лише у невідкладних випадках, пов’язаних 
із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а 
також за письмовою згодою володільця огляд житла чи іншого 
володіння особи може бути проведено без постанови судді. Для 
проведення у невідкладних випадках огляду місця події в житлі 
чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою або 
повідомленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі 
відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду 
на проведення невідкладного огляду місця події, рішення суду не 
потребується (ст.177 КПК України).

Огляд	 проводиться	 в	 присутності	 не	 менше	 двох	 понятих	 і,	
як	 правило,	 удень.	 У	 зв’язку	 з	 його	 невідкладністю	 він	 може	 бути	
проведений	і	вночі	–	у	темну	пору	доби.	

Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не 
заінтересованих в результатах справи. Це особливо необхідно, 
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коли йдеться про особливо відповідальні розслідування. Органи 
внутрішніх справ також зобов’язані подавати слідчому допомогу в 
проведенні огляду. При огляді можуть бути присутні і інші суб’єкти 
кримінально-процесуальної діяльності, якщо, на думку слідчого, це 
сприятиме більш повному з’ясуванню обтановки на місці події й 
успішному виявленню слідів.

Освідування – це слідча дія, яка має на меті виявити на тілі 
підозрюваного, обвинуваченого чи іншої оглянутої особи (потерпілі, 
свідки) особливі прикмети або сліди злочину (ст.193 КПК України). 
Під особливими прикметами слід розуміти татуювання, шрами, рубці, 
родимі плями, бородавки і інші особливості тіла людини наявність 
(чи відсутність) яких вказує на певні факти, які мають значення для 
справи. Зважаючи на те, що і де буде оглядатися, у законодавстві 
сформульовано доволі багато особливих правил проведення цієї 
слідчої дії, що спрямовані на захист честі та гідності освідуваної 
особи.

Якщо необхідно провести судово-медичне освідування 
обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка, то таке 
освідування	 за	 вказівкою	 слідчого	 проводить	 судово-медичний	
експерт	або	лікар.	Слідчий	не	вправі	бути	присутнім	при	освідуванні	
особи	іншої	статі,	коли	це	зв’язане	з	необхідністю	оголювати	особу,	
що	 підлягає	 освідуванню.	 При	 освідуванні	 не	 допускаються	 дії,	 які	
принижують	гідність	освідуваної	особи	або	небезпечні	для	її	здоров’я.

Про результати освідування, проведеного слідчим, складається 
протокол, який підписують слідчий та освідуваний. При судово-
медичному освідуванні складають акт, а коли освідування проводить 
лікар, він видає довідку.

Обшук – це слідча дія, яка полягає у обстежені приміщень, 
ділянок місцевості і громадян з метою відшукування предметів, 
цінностей і документів, які мають значення для встановлення істини 
по справі, свідчення приналежності їх конкретній особі, а також для 
відшукування розшукуваної особи або трупа.

Обшук	проводиться	в	тих	випадках,	коли	є	достатні	підстави	
вважати,	що	знаряддя	злочину,	речі	й	цінності,	здобуті	злочинним	
шляхом,	а	також	інші	предмети	і	документи,	які	мають	значення	
для	 встановлення	 істини	 в	 справі	 чи	 забезпечення	 цивільного	
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позову,	 знаходяться	 в	 певному	 приміщенні	 або	 місці	 чи	 в	 якої-
небудь	особи.	Обшук	проводиться	також	 і	 в	тому	випадку,	 коли	
є	 достатні	 дані	 про	 те,	 що	 в	 певному	 приміщенні	 або	 місці	
знаходяться	 розшукувані	 особи,	 а	 також	 трупи	 чи	 тварини	
(ст.177	КПК	України).

Обшук, за загальним правилом, проводиться за вмотивованою 
постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника (за 
винятком житла чи іншого володіння особи). У невідкладних випадках 
обшук може бути проведений без санкції прокурора, але з наступним 
повідомленням прокурора в добовий строк про проведений обшук та 
його результати.

Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком 
невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою 
постановою судді, як і огляд. Слід також конкретно визначитися 
про які саме об’єкти обшуку йдеться. Практика послуговується 
визначенням поняття «житло», яке дане у Постанові Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 
корисливі злочини проти приватної власності» від 25.12.1992 р. № 
12: «житло	 –	 це	 приміщення,	 що	 призначене	 для	 постійного	 і	
тимчасового	проживання	людей	 (приватний	будинок,	 квартира,	
кімната	 у	 готелі,	 дача,	 садовий	 будиночок	 і	 т.д.),	 а	 також	
його	 складові	 частини,	 що	 використовуються	 для	 відпочинку,	
збереження	майна	чи	задоволення	інших	потреб	людини	(балкони,	
веранди,	комори).»	

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути 
проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються 
причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді. 
Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє копію 
протоколу обшуку прокуророві.

Виїмка – це слідча дія, в ході якої вилучаються об’єкти, 
місцезнаходження яких достовірно відоме і які можуть мати значення 
для кримінальної справи. Виїмка проводиться лише у тих випадках, 
коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для 
справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
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Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. 
Особливості зберігаються і для виїмки з житла чи іншого володіння 
особи, яка проводиться лише за вмотивованою постановою судді, 
яка виноситься з додержанням порядку що й для обшуку.

•	 Обшуки	 і	 виїмки,	 крім	 невідкладних	 випадків,	 повинні	
провадитись	удень	(ст.180	КПК	України).

•	 Перед	 обшуком	 або	 виїмкою	 слідчий	 пред’являє	 постанову	
особам,	 що	 займають	 приміщення,	 або	 представникові	
підприємства,	 установи	 чи	 організації,	 де	 проводиться	
обшук	або	виїмка,	і	пропонує	їм	видати	зазначені	в	постанові	
предмети	 або	 документи,	 а	 також	 вказати	 місце,	 де	
переховується	злочинець	(ст.181	КПК	України).

• У разі відмови виконати його вимоги слідчий проводить 
обшук або виїмку в примусовому порядку. 

• Якщо особи, які займають приміщення, відсутні, постанова 
про проведення обшуку або виїмки пред’являється 
представникові житлово-експлуатаційної організації або 
місцевої ради і обшук або виїмка проводиться в їх присутності.

•	 Проводячи	 обшук,	 слідчий	 має	 право	 розкривати	 замкнені	
приміщення	 і	 сховища,	 якщо	 володілець	 відмовляється	 їх	
відкрити.	При	цьому	слідчий	повинен	уникати	не	викликаних	
необхідністю	пошкоджень	дверей,	замків	та	інших	предметів.

•	 При	проведенні	обшуку	чи	виїмки,	обов’язково	повинен	бути	
забезпечений	нагляд	за	дією	особи,	яка	обшукує.	Тобто,	обшук	
проводиться	під	пильним	наглядом	власника	приміщення	або	
ж	понятих,	а	тому,	слід	вимагати	почергового	поступового	
переміщення	 по	 кімнатах.	 Це	 застереже	 від	 можливого	
підкидання	 речей	 та	 фабрикування	 звинувачень	 проти	
обшукуваних	осіб.

•	 Слідчий	 має	 право	 заборонити	 особам,	 що	 перебувають	 у	
приміщенні	під	час	обшуку	або	виїмки,	а	також	особам,	які	
під	час	обшуку	або	виїмки	увійшли	в	це	приміщення,	виходити	
з	приміщення	і	зноситись	один	з	одним	або	з	іншими	особами	
до	закінчення	обшуку	чи	виїмки	(ст.183	КПК	України).

• В необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в 
проведенні обшуку працівників органів внутрішніх справ та 
відповідних спеціалістів.
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•	 Обшук	 і	 виїмка	провадяться	 в	 присутності	двох	понятих	 і	
особи,	 яка	 займає	 дане	 приміщення,	 а	 при	 відсутності	 її	 –	
представника	 житлово-експлуатаційної	 організації	 або	
місцевої	ради.	Обшук	і	виїмка	в	приміщеннях,	що	їх	займають	
підприємства,	 установи	 і	 організації,	 провадяться	 в	
присутності	їх	представників.	Під	час	обшуку	по	можливості	
повинна	 бути	 забезпечена	 присутність	 обшукуваного	 або	
повнолітнього	члена	його	родини,	а	при	необхідності	–	також	
і	потерпілого. Таким чином, положення ст.181 КПК України 
допускає фактично проведення цих важливих слідчих дій 
без присутності обшукуваного (яким доволі часто виступає 
обвинувачений по справі).

• Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вживати заходів 
до того, щоб не були розголошені виявлені при цьому 
обставини особистого життя обшукуваного та інших осіб, які 
проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні.

•	 При	обшуку	або	виїмці	можуть	бути	вилучені	лише	предмети	
і	 документи,	 які	 мають	 значення	 для	 справи,	 а	 також	
цінності	і	майно	обвинуваченого	або	підозрюваного	з	метою	
забезпечення	 цивільного	 позову	 або	 можливої	 конфіскації	
майна.	

•	 Всі	документи	і	предмети,	які	підлягають	вилученню,	слідчий	
повинен	 пред’явити	 понятим	 та	 іншим	 присутнім	 особам	
і	 перелічити	 в	 протоколі	 обшуку	 або	 виїмки	 чи	 в	 доданому	
до	нього	опису	з	зазначенням	їх	назви,	кількості,	міри,	ваги,	
матеріалу,	 з	 якого	 вони	 виготовлені,	 та	 індивідуальних	
ознак.	У	необхідних	випадках	вилучені	предмети	і	документи	
повинні	бути	на	місці	обшуку	або	виїмки	упаковані	і	опечатані	
(ст.186	КПК	України).

•	 Про	 проведення	 обшуку	 або	 виїмки	 слідчий	 складає	
протокол	 у	 двох	 примірниках з додержанням правил статті 
85 КПК України. Другий примірник протоколу обшуку або 
виїмки, а також другий примірник опису вручається особі, 
у якої проведено обшук або виїмку, а в разі її відсутності – 
повнолітньому членові її сім’ї або представникові житлово-
експлуатаційної організації чи місцевої ради.
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Розділ 8. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ 
НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Законодавство України передбачає виключно обґрунтоване 
затримання чи вживання інших заходів процесуального примусу. В 
разі ж, якщо такі заходи застосовувалися, як згодом встановлюється до 
особи, яка не становить суспільної небезпеки та не вчиняла жодного 
правопорушення, закономірно постає питання про відшкодування 
державою шкоди за такі дії її органів. Окрім того, Закон України «Про 
міліцію» (ст. 5) передбачає можливість звернення до суду із заявою 
про відшкодування шкоди у встановленому зконом порядку у разі 
невиконання працівниками міліції вимог, дотримання прав людини у 
діяльності оргнаів внутрішніх справ.

Згідно ст.1176 ЦК України шкода, завдана фізичній особі 
внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення 
як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, 
незаконного застосування адміністративного арешту чи 
виправних робіт відшкодовується державою в повному обсязі, 
незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду. Це означає, що особі-потерпілій від цих 
дій, не слід доводити умисел працівників правоохоронних органів чи 
інше ставлення до своїх дій – достатньо лише констатувати, що вони 
об’єктивно існували щод неї, її прав, свобод та інтресів. Відповідно, 
посилання на незнання, небажання наслідків з боку міліціонерів не 
матиме жодного правового значення.

Фактом,	 який	 підтверджує	 незаконність	 таких	 дій	 та	 надає	
право	на	компенсацію	є	постановлений	виправдувальний	вирок	суду;	
постанова	про	закриття	кримінальної	справи	за	відсутністю	події	
злочину,	 відсутністю	 у	 діянні	 складу	 злочину	 або	 недоведеністю	
участі	обвинуваченого	у	вчиненні	злочину;	постанова	про	закриття	
справи	про	адміністративне	правопорушення.	Щодо	інших	незаконих	
дій	 з	 боку	 працівників	 органів	 внутрішніх	 справ	 діють	 загальні	
правила	доказування	заподіяння	шкоди.

Якщо	 кримінальну	 справу	 закрито	 на	 підставі	 закону	 про	
амністію	 або	 акта	 про	 помилування,	 право	 на	 відшкодування	
шкоди	 не	 виникає.	Як	 не	має	 на	 нього	 права	 і	 особа,	 яка	 у	 процесі	
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дінання,	 попереднього	 (досудового)	 слідства	 або	 судового	 розгляду	
шляхом	самообмови	перешкоджала	з’ясуванню	істини	і	цим	сприяла	
незаконному	 засуденню,	 незаконному	 притягненню	 до	 кримінальної	
відповідальності,	 незаконному	 застосуваню	 як	 запобіжного	
заходу	тримання	 під	 вартою	 або	 підписки	 про	 невиїзд,	 незаконнму	
затриманню,	незаконному	накладенню	адміністративного	стягнення	
у	вигляді	арешту	чи	виправних	робіт.

Детально прописаний порядок по отриманню та розміру 
відшкодування в цих випадках нормами Закону України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 
01.12.1994 р.

Так, згідно ст.3 цього Закону громадянинові	 відшкодовуються	
(повертаються):

1)	заробіток	та	інші	грошові	доходи,	які	він	втратив	внаслідок	
незаконних	дій. Розмір сум визначається з урахуванням заробітку, не 
одержаного громадянином за час відсторонення від роботи (посади), 
за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт як 
адміністративного стягнення.

2)	 майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по 
них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді 
господарського товариства, учасником якого був громадянин, та 
прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші 
цінності), конфісковане	або	звернене	в	доход	держави	судом,	вилучене	
органами	дізнання	чи	досудового	слідства,	органами,	які	здійснюють	
оперативно-розшукову	діяльність,	а	також	майно,	на	яке	накладено	
арешт;

3)	штрафи,	стягнуті	на	виконання	вироку	суду,	судові	витрати	
та	інші	витрати,	сплачені	громадянином;

4)	 суми,	 сплачені	 громадянином	 у	 зв’язку	 з	 поданням	 йому	
юридичної	допомоги;

5)	моральна	шкода. Відшкодування моральної шкоди провадиться 
у разі, коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели 
до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від 
нього додаткових зусиль для організації свого життя. Її розмір 
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обгрунтовано вказується самим потерпілим від незаконної діяльності 
правоохоронних органів.

У разі смерті громадянина право на відшкодування шкоди 
у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 4 у встановленому 
законодавством порядку переходить до його спадкоємців.

Законодавство передбачає і інші заходи відновлення становища 
особи: 

• громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з 
незаконним засудженням або відсторонений від посади 
у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної 
відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі 
(посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, 
установи, організації, скорочення посади, а також наявність 
інших передбачених законом підстав, що перешкоджають 
поновленню на роботі (посаді) – йому має бути надано 
державною службою зайнятості іншу підходящу роботу;

• строк перебування під вартою, строк відбування покарання, 
а також час, протягом якого громадянин не працював у 
зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), 
зараховується як до загального трудового стажу, так і до 
стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, 
безперервного стажу;

• якщо відомості про засудження або притягнення громадянина 
до кримінальної відповідальності, застосування до нього як 
запобіжного заходу взяття під варту чи накладення на нього 
адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних 
робіт були поширені в засобах масової інформації, то на 
вимогу цього громадянина, а в разі його смерті на вимогу 
його родичів чи органу дізнання, слідчого, прокурора або суду 
засоби масової інформації протягом одного місяця роблять 
повідомлення про рішення, що реабілітує громадянина, 
відповідно до чинного законодавства України.

Усі перелічені засоби відновлення порушеного становища 
громадянина вказують на значний обсяг коштів, що повинен буде 
бути компенсований за рахунок коштів державного бюджету через 
недбалість або й зловмисні дії працівників міліції.
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У	разі	виникнення	права	на	відшкодування	завданої	шкоди	орган	
дізнання,	 слідчий,	 прокурор	 або	 суд	 зобов’язані	 роз’яснити	 особі	
порядок	поновлення	її	порушених	прав	чи	свобод	та	відшкодування	
завданої	шкоди.

Розмір відшкодовуваної шкоди, зазначеної в пунктах 1, 3, 4 
залежно від того, який орган провадив слідчі дії чи розглядав справу, 
в місячний термін з дня звернення громадянина визначають відповідні 
органи дізнання, досудового слідства, прокуратури і суд, про що 
виносять постанову (ухвалу). Якщо справу закрито судом при розгляді 
її в апеляційному або касаційному порядку, зазначені дії провадить суд, 
що розглядав справу у першій інстанції. У	 разі	 незгоди	 з	 винесеною	
постановою	 (ухвалою)	 про	 відшкодування	 шкоди	 громадянин	
відповідно	 до	 положень	 цивільного	 процесуального	 законодавства	
може	оскаржити	постанову	 до	 суду,	 а	 ухвалу	 суду	 –	 до	 суду	 вищої	
інстанції	в	апеляційному	порядку. Заяву про оскарження постанови про 
відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, 
досудового слідства чи прокуратури, на вибір громадянина може бути 
подано до суду за місцем його проживання або за місцезнаходженням 
відповідного органу дізнання, досудового слідства чи прокуратури. 
Сторони в цих справах звільняються від сплати судових витрат.

Питання про відшкодування моральної шкоди за заявою 
громадянина вирішується судом відповідно до чинного 
законодавства. Відшкодування	моральної	шкоди	за	час	перебування	
під	слідством	чи	судом	провадиться	виходячи	з	розміру	не	менше	
одного	 мінімального	 розміру	 заробітної	 плати	 за	 кожен	 місяць	
перебування	під	слідством	чи	судом.

Шкода, завдана рештою діяльності правоохоронних органів, 
відшкодовується у загальному порядку цивільного судочиства, 
шляхом доведення:

• протиправності дій правоохоронців при вчиненні певної 
процесуальної діяльності;

• наявності їхньої вини в цих діях;
• встановлення шкідливого наслідку діяльності правоохоронців 

щодо особи та його вартісного обчислення;
• причинового зв’язку між діями правоохоронних органів та 

тією шкодою, яка завдана.



62

На сьогодні законодавство розвивається у напрямку регресної 
(зворотної) вимоги про відшкодування шкоди, завданої особі та 
компенсованої за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема, ч. 
3 ст. 1191 ЦК України передбачає, що держава, відшкодувавши 
шкоду, завдану посадовою, службовою особою органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, має 
право зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встанолення в її 
діях складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який 
набрав законної сили. Таким чином, крім конкретного покарання, 
згідно з Кримінальним кодексом України за істотне порушення 
прав, свобод чи інтересів особи при здійсненні свої службових 
обов’язків працівниками міліції, ними буде понесена матеріальна 
відповідальність у розмірі сум, виплачених та компенсованих особам, 
що постраждали від незаконних дій міліціонерів.



63

Розділ 9. РЕФОРМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НАСТУПНИЙ КРОК 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ1

Діюче кримінально-процесуальне законодавство прийняте ще з 
початку 60-их років минулого століття, що й зумовило його засадничі 
підходи і ідеї. Крім того, кардинальна зміна соціально-політичного 
устрою не лише в середині держави, але й у міждержавному вимірі, 
зумовила додаткові аргументи на користь ідеї масштабної реформи. 
Ключовим її орієнтиром стало забезпечення пріоритету прав та 
свобод людини під час кримінального провадження.

Про сказане яскраво свідчить перелік засад кримінального 
провадження (ст. 8 Проекту) з їх подальшим тлумаченням, де серед 
звичних законності,	 рівності	 перед	 законом	 і	 судом,	 презумпції	
невинуватості,	 заборони	 двічі	 притягувати	 до	 кримінальної	
відповідальності,	 забезпечення	 права	 на	 захист,	 змагальності,	
диспозитивності,	 безпосередності,	 публічності,	 гласності	 і	
відкритості	 судового	 процесу, визначені верховенство права, 
повага до людської гідності, забезпечення права на свободу 
та особисту недоторканість, недоторканість житла та іншого 
володіння особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне 
життя, недоторканість права власності, свобода від самовикриття, 
доступ до правосуддя, розумність строків.

Винятково важливе значення дотримання прав та свобод людини 
у кримінальному провадженні зумовило не лише закріплення 
перелічених принципів, але й формування нових процесуальних 
інститутів, ключовим серед яких слід вважати слідчого суддю. 
Слідчий суддя – суддя суду першої інстанції, до повноважень якого 
належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 
у кримінальному провадженні(!), та, у випадку, передбаченому цим 
Кодексом, – голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст 

1 За матеріалами проекту Кримінального процесуального кодексу України станом  
на 01.07.2011 р., розробленого робочою групою при Кабінеті Міністрів України
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Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої 
інстанції визначається зборами суддів із складу суддів цього суду. 
Саме цією процесуальною персоною здійснюватиметься розгляд та 
погодження клопотань органів досудового слудства, прокурорів про 
застосування у кримінальному процесі заходів, що містять у собі за 
природою діяльності агресивні форми обмеження прав та свобод 
людини (затримання, застосування окремих заходів забезпечення 
кримінального процесу, проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій тощо).

Згідно зі ст. 204 Проекту, функції	 слідчого	 судді	 є	 значно	
ширшими	ніж	лише	контроль	за	дотриманням	прав	людини	в	межах	
конкретної	кримінальної	справи: кожен слідчий суддя суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається 
під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-
який орган державної влади, службову особу забезпечити додержання 
прав такої особи. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел 
відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 
територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена 
свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, 
або не звільнена з-під варти після внесення застави у встановленому 
цим Кодексом порядку, він зобов’язаний постановити ухвалу, якою 
зобов’язати будь-який орган державної влади, службову особу, під 
вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до 
слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення свободи. Слідчий 
суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган 
державної влади, службова особа, під вартою яких тримається ця 
особа, не доведе наявність чи не надасть судове рішення, яке набрало 
законної сили, або інших правових підстав для позбавлення особи 
свободи.

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий 
суддя зобов’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади, 
службова особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе:

1. існування передбачених законом підстав для затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду, та 

2. не перевищення граничного строку тримання під вартою, та
3. відсутність зволікання у доставленні особи до суду.
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Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про 
застосування до неї насильства під час затримання або тримання в 
уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган 
державної влади, державна установа, яким законом надано право 
здійснювати тримання під вартою осіб) слідчий суддя зобов’язаний 
зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та:

1. забезпечити невідкладне проведення судово-медичного 
обстеження особи,

2. доручити відповідному органу досудового розслідування 
провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;

3. вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи 
згідно з чинним законодавством.

Слідчий суддя зобов’язаний діяти в цьому ж порядку, незалежно 
від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі 
слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри 
порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в 
уповноваженому органі державної влади, державній установі.

Слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для 
забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти 
будь-який розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний 
для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити 
захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, 
встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі 
захисника.

Недотримання прав та свобод людини у процесі отримання 
доказів, згідно Проекту є однозначною підставою для втрати 
отриманими у такому процесі доказами легітимної сили, хоча 
б вони і стверджували вину особи – недопустимими	 є	 докази,	
отримані	внаслідок	суттєвого	порушення	прав	та	свобод	людини,	
гарантованих	 законами	 України,	 Конституцією	 України	 та	
міжнародними	договорами	України,	згода	на	обов’язковість	яких	
надана	Верховною	Радою	України,	а	також	будь-які	 інші	докази,	
здобуті	 завдяки	 інформації,	 отриманій	 внаслідок	 суттєвого	
порушення	 прав	 та	 свобод	 людини. Суд зобов’язаний визнати 
суттєвими порушеннями прав людини і основоположних свобод, 
зокрема такі діяння:
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1.	 здійснення	процесуальних	дій,	які	потребують	попереднього	
дозволу	 суду,	 без	 такого	 дозволу	 або	 з	 порушенням	 його	
суттєвих	умов;

2.	 отримання	 доказів	 внаслідок	 катування,	 жорстокого,	
нелюдського	 або	 такого,	 що	 принижує	 гідність	 особи	
поводження	або	погрози	застосування	такого	поводження;

3.	 порушення	права	особи	на	захист;
4.	 отримання	показань	від	особи,	яка	не	була	повідомлена	про	

своє	право	не	давати	показання;
5.	 отримання	 показань	 від	 свідка,	 який	 надалі	 буде	 визнаний	

підозрюваним	 чи	 обвинуваченим	 в	 цьому	 кримінальному	
провадженні.

Такі докази повинні визнаватися судом недопустимими під час 
будь-якого судового розгляду, крім розгляду, коли вирішується питання 
про відповідальність за вчинення зазначеного суттєвого порушення 
прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані.

Відповідно до гуманістичної концепції здійснення кримінального 
провадження, зазнали змін у Проекті і види та порядок застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження. Серед таких 
виділені: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 
накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ 
до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; 
затримання особи; запобіжні заходи.

За загальним правилом такі заходи, оскільки істотно обмежують 
права та свободи осіб, застосовуються на підставі ухвали слідчого 
судді, суду за винятком випадків, передбачених цим же Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження 
не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 

1. існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 
правопорушення такого ступеню тяжкості, що може 
бути підставою для застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження;

2. потреби досудового розслідування виправдовують такий 
ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться 
в клопотанні слідчого, прокурора;
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3. може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, 
прокурор звертається із клопотанням.

Запобіжними заходами є:
1. особисте зобов’язання; 
2. особиста порука;
3. застава;
4. домашній арешт;
5. тримання під вартою.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке 

застосовується з підстав та в порядку визначеному цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, 

якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду 
клопотання про застосування запобіжних заходів обставини є 
достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних 
заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти 
доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому, найбільш 
м’яким запобіжним заходом є особисте зобов’язання, а найбільш 
суворим – тримання під вартою. 

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового 
розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого погодженого 
з прокурором або за клопотанням прокурора, під час судового 
провадження – судом за клопотанням прокурора.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення 
виконання підозрюваним, обвинуваченим, засудженим покладених 
на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) 
переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду, або 
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, 
які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 
правопорушення, або 3) впливати на потерпілого, свідка, іншого 
підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж 
кримінальному провадженні, або 4) перешкоджати кримінальному 
провадженню іншим чином, або 5) вчинити інше кримінальне 
правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у 
якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 
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правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави 
слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може 
здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зміни зачіпатимуть і одну з найгостріших проблем оперативної 
діяльності – затримання особи, оскільки Проект Кодексу, слідом за 
Конституцією проголосив, що ніхто не може бути затриманий без 
ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених у ньому ж.

Натомість, Проект надає	право кожному	затримати	без	ухвали	
слідчого	судді,	суду	будь-кого:

1)	 при	 вчиненні	 або	 замаху	 на	 вчинення	 кримінального	
правопорушення,	або

2)	безпосередньо	після	вчинення	кримінального	правопорушення	
чи	під	час	безперервного	переслідування	особи,	яка	підозрюється	у	
його	вчиненні.

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (службовою, 
якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав 
відповідну особу зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої 
службової особи або негайно повідомити уповноважену службову 
особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення.

Уповноважена	службова	особа	має	право	без	 ухвали	слідчого	
судді,	 суду	 затримати	 особу,	 підозрювану	 у	 вчиненні	 злочину,	 за	
який	 передбачене	 покарання	 у	 вигляді	 позбавлення	 волі,	 лише	 у	
випадку:

1.	 якщо	цю	особу	застали	під	час	вчинення	злочину	або	замаху	
на	його	вчинення;

2.	 якщо	 безпосередньо	 після	 вчинення	 злочину	 очевидець,	 в	
тому	числі	потерпілий,	або	сукупність	очевидних	ознак	на	
тілі,	одязі	чи	місці	події	вказують	на	те,	що	саме	ця	особа	
щойно	вчинила	злочин.

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може 
здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил. 
Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, 
повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього 
мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він 
підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, давати 
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пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри 
проти нього, повідомити інших осіб про його затримання і місце 
перебування, вимагати перевірки обґрунтованості затримання та 
інші процесуальні права, передбачені Кодексом. Про затримання 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в 
якому, крім загальних відомостей зазначається: місце, дата і час 
(момент) затримання; підстави затримання; результати особистого 
обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі 
надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків 
затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка 
його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис 
вручається затриманому.

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.

Уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриману 
особу до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. 
Про кожне затримання уповноважена службова особа одразу 
повідомляє за допомогою технічних засобів відповідальних осіб в 
підрозділі органу досудового розслідування. Якщо є підстави для 
обґрунтованої підозри, що доставлення затриманої особи тривало 
довше, ніж це необхідно, слідчий зобов’язаний провести перевірку 
для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому 
осіб.

Строк	 затримання	 особи	 без	 ухвали	 слідчого	 судді,	 суду	 не 
може перевищувати сімдесяти двох годин	з	моменту	затримання,	
але	 затримана	 без	 ухвали	 слідчого	 судді,	 суду	 особа	 не пізніше 
шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена, 
або доставлена до суду	 для	 розгляду	 клопотання	 про	 обрання	 у	
відношенні	неї	запобіжного	заходу.

У підрозділі органу досудового розслідування повинні бути 
призначені одна або декілька службових осіб, відповідальних за 
перебування затриманих. 

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, 
зобов’язана:
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1. негайно зареєструвати затриманого;
2. роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і 

обов’язки;
3. звільнити затриманого негайно, після того як зникли підстави 

для затримання або сплив строк для затримання;
4. забезпечити належне поводження із затриманим та 

дотримання його прав, передбачених Конституцією України, 
цим Кодексом та іншими законами України;

5. забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням 
затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а 
також осіб, які проводили такі дії або були присутні при 
проведенні таких дій;

6. забезпечити надання медичної допомоги та фіксацію 
медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або 
погіршення стану здоров’я затриманого.

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, 
зобов’язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити 
про своє затримання та місце перебування іншу особу за власним 
вибором. Якщо відповідальна за тримання під вартою службова 
особа має підстави для обґрунтованої підозри, що при повідомленні 
про затримання ця особа може зашкодити досудовому розслідуванню, 
вона може здійснити таке повідомлення самостійно. У разі затримання 
неповнолітньої особи, службова особа, відповідальна за перебування 
затриманих, зобов’язана негайно повідомити про це його батьків або 
усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування.

Поруч	із	цими	змінами,	певних	трансформацій	зазнала	і	реалізація	
права	на	захист	особи:

•	 пропонується	 обмежити	 допустимо	 можливу	 кількість	
захисників	 особи	 до	 п’яти	 осіб,	 з	метою	не	 зловживати	 їх	
правами	щодо	затягування	кримінального	провадження;

•	 статус	захисника	визнавати	лише	за	адвокатами,	з	метою	
забезпечення	 професійності	 дій	 сторони	 захисту	 та	
належності	виконання	ними	своїх	процесуальних	зобов’язань.

На шляху диференційованого підходу до порядку кримінальних 
проваджень, залежно від складності категорій справ та у напрямку 
диспозитивності сторін, Проектом передбачається формування 
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нових видів кримінальних проваджень: провадження з розслідування 
кримінальних проступків (як менш суспільно небезпечних діянь у 
порівннні із злочинами), укладення угод у кримінальних провадженнях 
(угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, 
обвинуваченим; угода між прокурором та підозрюваним, 
обвинуваченим про визнання винуватості), кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення (Проект пропонує істотно 
розширити перелік тих справ, провадження по яких, може бути 
розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого 
щодо кримінальних правопорушень) тощо.

Звичайно, що в межах цього посібника автори не змогли описати 
всі зміни, що очікуються у зв’язку із реформою кримінального 
провадження, але намагалися акцентувати увагу на тих із них, які 
безпосередньо стосуються роботи працівників правоохоронних 
органів та судів у відношенні із особами. Слід констатувати, що вказана 
реформа у сукупності визначених правових норм стане потужним 
правовим механізмом захисту прав, свобод та інтересів осіб, що 
задіяні у процесі кримінального переслідування, які знаходяться як 
на стороні захисту, так і досудового розслідування та обвинувачення 
– від недобросовісних учасників процесу.
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ від 28.06.1996 р.
(витяги)

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають 

в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і 
свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – 
за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у 
порядку, встановленому законом.

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 29. 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, обгрунтованість 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.
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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 правовою 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.

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.

Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового 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 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави 
чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 
відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися 
законом як правопорушення.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним 
у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні 
діє адвокатура.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
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Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним 
шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує 
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 

винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
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КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
від 07.12.1984 року

(витяги)

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне право-
порушення

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 
уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської 
організації чи органу громадської самодіяльності.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 
складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, 
яка притягається до адміністративної відповідальності.

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього 
Кодексу.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються 
органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про 
правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-

2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, статті 121, 122, 122-1, 
122-2, 123, 124, 130, 132, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення 
на автомобільному транспорті), статті 148, 151, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 
160, 160-2, 162, 164 – 164-11, 165-1, 165-2, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1 (за 
винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної 
сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 185-
9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 188, 189 – 196, 212-6, частина перша статті 203, 
статті 204, 205 – 206-1, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:
• дата і місце його складення;
• посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
• відомості про особу, яка притягається до адміністративної 

відповідальності (у разі її виявлення);
• місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
• нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане 

правопорушення;
• прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
• пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
• інші відомості, необхідні для вирішення справи.
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Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також 
зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка 
притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і 
потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право 
подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до 
протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 
відповідальності роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 
268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Стаття 257. Надіслання протоколу
Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому 

розглядати справу про адміністративне правопорушення.
Протокол про вчинення адміністративного корупційного 

правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту 
його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем 
вчинення корупційного правопорушення.

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка 
працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються 
до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного 
правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає прокурору, 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 
підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається 
до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням 
характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне 
правопорушення не складається

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, 
передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо 
розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує 
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках 
вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238) частиною 
третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п’ятою 
статті 116, частиною третьою статті 116-2, частинами першою і третьою статті 
117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на 
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місці вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134, 135, 185-3 
цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне 
стягнення, що на неї накладається.

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до 
закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на 
місці вчинення правопорушення.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими 
органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення 
виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення 
відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 
правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 
стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа 
зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення 
відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу, крім випадків притягнення 
особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення, передбаченого статтею 185-3 цього Кодексу. Цей протокол 
є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається 
у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до 
адміністративної відповідальності.

У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в 
автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції 
фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 
протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у 
справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі 
про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою 
працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що 
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.

Стаття 259. Доставлення порушника
З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в 

разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо 
складення протоколу є обов’язковим, порушника може бути доставлено 
в міліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
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кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку 
працівником міліції, посадовою особою Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної 
прикордонної служби України або членом громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону, а при порушенні 
законодавства про державну таємницю – до органів Служби безпеки України 
її співробітником. Доставлення порушника з числа кадрових співробітників 
розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових 
обов’язків здійснюється тільки у присутності офіційного представника 
цього органу.

При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, 
правил щодо охорони порядку і безпеки руху, правил спрямованих на 
забезпечення схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, 
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті 
порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, 
якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б 
могли повідомити необхідні дані про нього.

При вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані 
об’єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками 
воєнізованої охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або в 
міліцію для припинення правопорушень, встановлення особи порушника і 
складення протоколу про правопорушення.

При вчиненні правопорушень, пов’язаних із незаконним зберіганням 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, порушника 
може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для 
встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк.
Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті 
з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, 
селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено 
інше.

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою 
припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи 
впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 
правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення 
правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення 
своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах 
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про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне 
затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей 
та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки 
на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, 
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 
знижують їх увагу та швидкість реакції.

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей 
і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної 
картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, 
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, 
що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією 
статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним 
застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, становленому 
законом.

Стаття 261. Адміністративне затримання
Про адміністративне затримання складається протокол, в якому 

зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по 
батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; 
час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка 
його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання 
протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного 
правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також 
власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений 
ним орган.

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати 
адміністративне затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), 
уповноваженими на те законами України.

Адміністративне затримання провадиться:
1) органами внутрішніх справ – при вчиненні дрібного хуліганства, 

вчиненні насильства в сім’ї, порушення порядку організації і проведення 
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні 
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неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню 
чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця 
чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, 
при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації 
в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, 
правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного 
продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у 
невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських 
місцях чи появі у громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає 
людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати, 
що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього 
руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших 
порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при 
порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні 
і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, 
прямо передбачених законами України.

Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, може тривати не більш як три години. У виняткових 
випадках, у зв’язку з особливою потребою законами України може бути 
встановлено інші строки адміністративного затримання.

Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах 
пропуску через державний кордон України, може бути затримано на строк 
до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для 
встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб 
з повідомлення про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох 
годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, 
якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання 
протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення 
медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних 
засобів і психотропних речовин та їх дослідження – до трьох діб з 
повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох 
годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, 
якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному 
розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також 
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військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог 
працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, може бути затримано до розгляду справи суддею 
або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. До 
розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно 
перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон 
України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі 
військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України 
або члена громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, порушили порядок організації і проведення зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду чи 
торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземців та осіб без громадянства, 
які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через 
територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або 
посадовою особою органу Державної прикордонної служби України.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 
доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані 
сп’яніння, – з часу її витвереження.

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими 

особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і 
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної 
авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо 
передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї 
статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим 
особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і 
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної 
авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних 
органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, 
органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють 
державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо 
передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні 
порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу 
уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд 
за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники 
міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби 
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України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних 
засобів.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, 
добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, 
як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У 
невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові 
з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це 
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення 
або в протоколі про адміністративне затримання.

Стаття 265. Вилучення речей і документів
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом 

правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду 
речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 
234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи 
зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення 
у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право 
провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно 
від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або 
повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей – 
реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання 
СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти 
Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, 
відзнаки Президента України, після розгляду справи підлягають поверненню 
їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до 
Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні 
напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду 
справи підлягають знищенню працівниками міліції.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться 
відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про 
огляд речей або адміністративне затримання.

При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 – 195-4 цього 
Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених 
статтями 191, 195 цього Кодексу, – також посадова особа прикордонної 
служби має право вилучити вогнепальну, пневматичну зброю калібру понад 
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та 
холодну зброю, бойові припаси, електрошокові пристрої і спеціальні засоби. 
Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести 
особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 
264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання 
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службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей 
застосовується лише у невідкладних випадках.

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення 
речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки 
на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, 
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими 
і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських 
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути оскаржено 
заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій 
особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, 
прокуророві або до суду.

Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
від 28.12.1960 року

(витяги)

Стаття 43. Обвинувачений і його права
Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому цим Кодексом 

порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Після 
призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається 
підсудним.

Обвинувачений має право:
• знати, в чому його обвинувачують;
• давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або 

відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
• мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
• подавати докази;
• заявляти клопотання;
• ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання 

з усіма матеріалами справи;
• брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти 

відводи;
• подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, 

слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних 
підстав – на забезпечення безпеки.

Стаття 43-1. Підозрюваний
Підозрюваним визнається:
1. особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину;
2. особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови 

про притягнення її як обвинуваченого.
Підозрюваний має право:
• знати, в чому він підозрюється;
• давати показання або відмовитися давати показання і відповідати 

на запитання;
• мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
• подавати докази;
• заявляти клопотання і відводи;
• вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності 

затримання;
• подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-

розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності 
відповідних підстав – на забезпечення безпеки.
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Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі 
затримання або постанові про застосування запобіжного заходу.

Стаття 44. Захисник
Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, 

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надання їм 
необхідної юридичної допомоги при провадженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, 
які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за 
дорученням юридичної особи. У випадках і в порядку, передбачених цим 
Кодексом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
1. адвоката – ордером відповідного адвокатського об’єднання;
2. адвоката, який не є членом адвокатського об’єднання – угодою, 

інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання 
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи або 
дорученням юридичної особи – угодою або дорученням юридичної 
особи;

3. близьких родичів, опікунів або піклувальників – заявою 
обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого про їх 
допуск до участі в справі як захисників.

Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу. 
Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості 
захисників допускаються до участі в справі з моменту пред’явлення 
обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. 
У випадках, коли відповідно до вимог статті 45 цього Кодексу участь 
захисника є обов’язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни 
або піклувальники в якості захисників можуть брати участь у справі лише 
одночасно з захисником – адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, 
який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 
дорученням юридичної особи.

Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить дізнання, 
слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.

Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під 
час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю свідка, допускаються 
особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті. Допуск 
захисника свідка до участі у справі здійснюється у порядку, передбаченому 
частиною п’ятою цієї статті.
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Стаття 45. Обов’язкова участь захисника
Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в 

розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою:
1. у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

злочину у віці до 18 років, – з моменту визнання особи підозрюваною 
чи пред’явлення їй обвинувачення;

2. у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні 
вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє 
право на захист, – з моменту затримання особи чи пред’явлення їй 
обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3. у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство – 
з моменту затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення;

4. коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає 
довічне ув’язнення – з моменту затримання особи чи пред’явлення 
їй обвинувачення;

5. при провадженні справи про застосування примусових заходів 
медичного характеру – з моменту встановлення факту наявності у 
особи душевної хвороби;

6. при провадженні справи про застосування примусових заходів 
виховного характеру – з моменту першого допиту неповнолітнього.

У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, передбачених 
частиною першою цієї статті, є обов’язковою, якщо в апеляції ставиться 
питання про погіршення становища засудженого чи виправданого.

Стаття 46. Відмова від захисника і його заміна
Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який 

момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного 
захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи 
іншого захисника в подальших стадіях процесу.

При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слідчий 
складають протокол з зазначенням мотивів відмови, а суд зазначає про 
це в протоколі судового засідання. Про прийняття відмови від захисника 
чи відхилення її особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять 
постанову, а суд – ухвалу.

Відмова від захисника у випадках, зазначених у статті 45 цього Кодексу, 
може бути прийнята лише коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 
засуджений чи виправданий обгрунтовують її мотивами, які особа, що 
провадить дізнання, слідчий, суд визнають такими, що заслуговують на увагу. 
У цьому випадку захисник замінюється іншим в порядку, передбаченому 
частиною четвертою цієї статті.
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Прийнявши відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу рішення 
про усунення захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову 
захисника від виконання обов’язків, особа, яка провадить дізнання, слідчий, 
суддя чи суд роз’яснюють підозрюваному, обвинуваченому, підсудному 
його право запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії 
розслідування справи не менше доби, а в стадії судового розгляду справи – 
не менше трьох діб. Якщо у випадках, передбачених статтею 45 цього 
Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих строків 
не запросить іншого захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи 
суддя постановою, а суд – ухвалою самі призначають захисника.

Заміна одного захисника іншим, крім випадків, передбачених статтею 
61 цього Кодексу, може мати місце тільки за клопотанням чи згодою 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій стадії 
процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю 
захисника, якого замінено.

Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника
Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, підсудним 

чи засудженим, їх законними представниками, а також іншими особами 
за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого. Особа, що провадить дізнання, слідчий, суд зобов’язані 
надати затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, допомогу 
у встановленні зв’язку з захисником або з особами, які можуть запросити 
захисника.

Підозрюваний, обвинувачений, підсудний вправі запросити собі кількох 
захисників.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначити 
захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об’єднання. 
Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду про призначення 
захисника, є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання.

Захисник призначається у випадках:
1. коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45 цього 

Кодексу участь захисника є обов’язковою, але підозрюваний, 
обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити 
захисника;

2. коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити 
захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних 
причин не може цього зробити.

У випадку, коли є потреба у проведенні невідкладних слідчих чи інших 
процесуальних дій з участю захисника, а підозрюваний чи обвинувачений 
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ще не встиг запросити захисника або явка обраного захисника неможлива, 
особа, яка провадить дізнання, слідчий своєю постановою вправі призначити 
захисника тимчасово до явки обраного захисника.

Якщо потреби у проведенні невідкладних слідчих чи інших 
процесуальних дій з участю захисника немає і коли неможлива явка 
захисника, обраного підозрюваним протягом двадцяти чотирьох годин, а 
захисника, обраного обвинуваченим чи підсудним, – протягом семидесяти 
двох годин, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суд мають право 
запропонувати підозрюваному, обвинуваченому, підсудному запросити 
іншого захисника. Якщо і цей захисник не зможе з’явитися для участі в справі 
протягом двадцяти чотирьох годин, а також у випадках, коли підозрюваний, 
обвинувачений, підсудний протягом того ж строку не запросить іншого 
захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суддя постановою, а 
суд – ухвалою самі призначають захисника.

Стаття 48. Обов’язки і права захисника
Захисник зобов’язаний використовувати передбачені в цьому Кодексі та 

в інших законодавчих актах засоби захисту з метою з’ясування обставин, 
які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають 
кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу.

З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
1. до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з 

ним конфіденційне побачення, а після першого допиту – такі ж 
побачення без обмеження їх кількості та тривалості;

2. мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосовано 
примусові заходи медичного чи виховного характеру;

3. ознайомлюватися з матеріалами, якими обгрунтовується затримання 
підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або пред’явлення 
обвинувачення, а після закінчення досудового слідства – з усіма 
матеріалами справи;

4. бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при 
виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх 
клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні 
інших слідчих дій – з дозволу дізнавача, слідчого;

5. застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих 
слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні 
з матеріалами справи – з дозволу особи, яка провадить дізнання, чи 
слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому 
засіданні, – з дозволу судді чи суду;

6. брати участь в судових засіданнях;
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7. ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому, 
свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати участь 
у дослідженні інших доказів;

8. подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в 
судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників 
судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить 
дізнання, слідчого, прокурора і суду;

9. виступати в судових дебатах;
10. знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього 

зауваження;
11. знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подавати 

на них заперечення;
12. брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді справи;
13. збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як 

докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи 
чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на 
підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з 
необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється 
законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що 
вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.

Захисник зобов’язаний з’являтися для участі у виконанні процесуальних 
дій, в яких його участь є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися у 
призначений строк, захисник зобов’язаний заздалегідь повідомити про це та 
про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому, прокурору, суду.

У разі неявки захисника, слідча дія, участь в якій захисника не є 
обов’язковою, виконується без нього.

Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у зв’язку 
з виконанням його обов’язків.

Захисник зобов’язаний не перешкоджати встановленню істини в 
справі шляхом вчинення дій, спрямованих на те, щоб схилити свідка чи 
потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо неправдивих 
показань, схилити експерта до відмови від дачі висновку чи дачі завідомо 
неправдивого висновку, іншим чином сфальсифікувати докази у справі 
або затягнути розслідування чи судовий розгляд справи. Він також 
повинен дотримуватися встановленого порядку при розслідуванні та 
судовому розгляді справи.

Після допуску до участі в справі захисник – адвокат вправі відмовитися 
від виконання своїх обов’язків лише у випадках:

1. коли є обставини, які згідно зі статтею 61 цього Кодексу виключають 
його участь у справі;
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2. коли він свою відмову мотивує недостатніми знаннями чи 
некомпетентністю.

Документи, пов’язані з виконанням захисником його обов’язків 
при участі в справі не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню 
дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди.

У разі участі захисника, запрошеного свідком для надання йому правової 
допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за його участю, 
він має право бути присутнім під час їх проведення; надавати в присутності 
слідчого консультації свідку, якщо фактичні обставини у справі можуть бути 
використані для кримінального переслідування особисто самого свідка або 
членів його сім’ї чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого запитання, 
що підлягають занесенню до протоколу, для уточнення і доповнення його 
відповідей; заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку 
проведення ним допиту чи інших слідчих дій з посиланням на норму 
закону, яка порушується, що підлягає занесенню до відповідного протоколу; 
оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому цим Кодексом, у разі 
якщо з характеру і змісту питань випливає, що свідок має допитуватися як 
підозрюваний.

Стаття 53. Обов’язок роз’яснення і забезпечення прав особам, які 
беруть участь у справі

Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов’язані 
роз’яснити особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити 
можливість здійснення цих прав.

Стаття 73. Показання підозрюваного
Підозрюваний вправі давати показання з приводу обставин, що стали 

підставою для його затримання або застосування запобіжного заходу, а також 
з приводу всіх інших відомих йому обставин по справі.

Показання підозрюваного підлягають перевірці. Визнання підозрюваним 
своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення лише при 
підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в справі.

Стаття 74. Показання обвинуваченого
Обвинувачений вправі давати показання по пред’явленому йому 

обвинуваченню, а також з приводу всіх інших відомих йому обставин у 
справі і доказів, що є в справі.

Показання обвинуваченого, в тому числі й такі, в яких він визнає себе 
винним, підлягають перевірці. Визнання обвинуваченим своєї вини може 
бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвердженні цього 
визнання сукупністю доказів, що є в справі.

Стаття 85. Протокол слідчої дії
В протоколі про кожну слідчу дію повинні бути зазначені:
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• місце і дата його складання;
• посади і прізвища осіб, що проводять дію;
• прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, адреси цих 

осіб;
• роз’яснення їх прав і обов’язків;
• зміст проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення;
• всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні даної 

слідчої дії.
Протокол зачитується всім особам, що брали участь у проведенні слідчої 

дії, при цьому їм роз’яснюється їх право робити зауваження. Зазначені особи 
можуть ознайомитися з протоколом особисто.

Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед 
підписами.

Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, 
а також перекладач, поняті, якщо вони були присутні, та інші особи, які були 
присутні або брали участь у проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб 
через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, 
то для підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу 
можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок, 
відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його 
зміст.

Коли особа, що брала участь в проведенні слідчої дії, відмовиться 
підписати протокол, то це зазначається в протоколі і стверджується підписом 
особи, яка провадила слідчу дію.

Порушення кримінальної справи
Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
Приводами до порушення кримінальної справи є:
1. заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих 
громадян;

2. повідомлення представників влади, громадськості або окремих 
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення 
злочину або з поличним;

3. явка з повинною;
4. повідомлення, опубліковані в пресі;
5. безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором 

або судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, 

які вказують на наявність ознак злочину.
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Стаття 98. Порядок порушення справи
За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, 

прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані винести постанову 
про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави 
до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої 
порушується справа, а також дальше її спрямування.

Справи, зазначені у статті 27-2 цього Кодексу, порушуються прокурором, 
слідчим або органом дізнання.

Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, 
яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено щодо цієї особи.

Справи, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, порушуються 
суддею, а у випадках, передбачених частиною 3 статті 27 цього Кодексу, – 
прокурором.

Після порушення справи:
1. прокурор направляє справу для провадження досудового слідства 

або дізнання;
2. слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання;
3. суд призначає до розгляду справу про злочин, зазначений у частині 

першій статті 27 цього Кодексу.
Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про 

порушення кримінальної справи
У разі порушення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган 

дізнання або суддя зобов’язані вручити копію відповідної постанови особі, 
щодо якої порушено справу, та потерпілому негайно. При неможливості 
негайного вручення копія постанови вручається не пізніше трьох діб з 
моменту її винесення.

У разі неможливості вручення зазначеним особам копії постанови про 
порушення кримінальної справи протягом строків, визначених частиною 1 
цієї статті, через їх хворобу, неможливість встановлення місця перебування 
чи з інших поважних причин, копія постанови вручається протягом трьох діб 
з моменту явки, приводу чи встановлення місця перебування цих осіб.

Якщо особа відмовляється одержати копію постанови про порушення 
кримінальної справи, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, або 
суддя складають відповідний протокол.

Представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику 
підозрюваного або обвинуваченого копія постанови про порушення 
кримінальної справи вручається або надсилається на їх письмову вимогу 
протягом трьох діб з моменту надходження такої вимоги.

Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення 
кримінальної справи
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Нагляд за законністю порушення справи здійснює прокурор.
Слідчий і орган дізнання зобов’язані не пізніше доби направити 

прокуророві копію постанови про порушення кримінальної справи або про 
відмову в порушенні такої справи.

Якщо справу порушено без законних підстав, прокурор закриває її, 
а у випадках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує 
постанову про порушення справи.

У разі безпідставної відмови в порушенні справи слідчим або органом 
дізнання прокурор своєю постановою скасовує постанову слідчого або 
органу дізнання і порушує справу.

Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні 
злочину

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, 
за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише 
при наявності однієї з таких підстав:

1. коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2. коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3. коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу 
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця 
особа намагалася втекти, або коли її місце проживання чи перебування не 
зареєстровано, або коли не встановлено особи підозрюваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням 
підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень 
затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення підозрюваному в 
порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права 
мати побачення із захисником з моменту затримання. Протокол підписується 
особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається 
затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому також 
надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання 
негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника 
кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним 
службових обов’язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний 
орган.
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Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:
1. звільняє затриманого – якщо не підтвердилась підозра у вчиненні 

злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання або 
затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених 
частинами першою і другою цієї статті;

2. звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3. доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду, скарга затриманого негайно 
надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання 
запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох діб з 
часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла 
після закінчення сімдесятидвогодинного строку після затримання, 
скарга на затримання розглядається суддею протягом п’яти діб з часу 
надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 165-
2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить постанову про 
законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання 
незаконним. Копія постанови направляється прокурору, органу дізнання, 
затриманому і начальнику місця попереднього ув’язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, або 
її захисником чи законним представником. Подача апеляції не зупиняє 
виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше 
сімдесяти двох годин.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді про 
застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту або постанова про звільнення затриманого не надійшла до установи для 
досудового ув’язнення, начальник місця досудового ув’язнення звільняє цю 
особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій 
особі чи органу, який здійснював затримання.

Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб, 
підозрюваних у вчиненні злочину

Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні 
злочину, визначається Положенням про порядок короткочасного затримання 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.
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Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину
Виклик і допит підозрюваного провадяться з додержанням правил, 

встановлених статтями 134-136, 145 і 146 цього Кодексу.
Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано 

запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, 
а при неможливості негайного допиту – не пізніше двадцяти чотирьох годин 
після затримання. При допиті такого підозрюваного присутність захисника є 
обов’язковою, за винятком випадків, коли він відмовляється від нього і його 
відмова прийнята.

Перед допитом підозрюваному має бути роз’яснено його права, 
передбачені статтею 43-1 цього Кодексу, а також повідомлено, у вчиненні 
якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка в протоколі його 
допиту.

Стаття 108. Строки провадження дізнання
У справі про злочин, що не є тяжким, або особливо тяжким, дізнання 

провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту 
встановлення особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не встановлено, 
дізнання зупиняється з додержанням вимог, передбачених статтею 209 цього 
Кодексу.

У справі про тяжкий, або особливо тяжкий злочин дізнання провадиться 
у строк не більше десяти днів з моменту порушення справи.

У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу у порядку, 
передбаченому статтею 165-2 цього Кодексу, дізнання провадиться у строк 
не більше п’яти діб з моменту обрання запобіжного заходу.

Стаття 109. Закінчення дізнання
Дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення 

справи для провадження досудового слідства, яка затверджується 
прокурором.

За наявності обставин, передбачених статтею 6 цього Кодексу, орган 
дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої в добовий 
строк надсилає прокуророві.

Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання
Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокуророві.
В разі надходження скарги прокурор зобов’язаний розглянути її 

протягом десяти днів і рішення по скарзі повідомити скаржникові. Дії і 
постанови органів дізнання можуть бути оскаржені до суду.

Скарги на дії і постанови органів дізнання розглядаються судом першої 
інстанції при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо 
інше не передбачено цим Кодексом.
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Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчинені 

злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 106-1 і 107 
цього Кодексу.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника кадрового 
складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов’язків 
здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого
Обвинувачений викликається до слідчого по телефону, телефонограмою, 

телеграмою або повісткою, яка вручається обвинуваченому під розписку, з 
зазначенням часу вручення.

В разі тимчасової відсутності обвинуваченого повістка для передачі 
йому вручається під розписку кому-небудь з дорослих членів сім’ї, які разом 
з ним проживають, житлово-експлуатаційній організації або адміністрації за 
місцем його роботи.

Обвинувачений, що перебуває під вартою, викликається через 
адміністрацію місця досудового ув’язнення.

Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого
Обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у 

призначений строк.
В разі неявки без поважних причин обвинувачений підлягає приводу.
Поважними причинами неявки обвинуваченого до слідчого в 

призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба 
та інші обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно 
з’явитися до слідчого.

Стаття 136. Привід обвинуваченого
Привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ 

та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо 
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) за мотивованою 
постановою слідчого. Привід обвинуваченого, крім виняткових випадків, 
здійснюється удень.

Привід обвинуваченого без досудового виклику може бути застосований 
тільки в тих випадках, коли обвинувачений ухиляється від слідства або коли 
його місце проживання чи перебування не зареєстровано.

Постанова про привід оголошується обвинуваченому перед її 
виконанням.

Стаття 142. Роз’яснення обвинуваченому його прав на слідстві
При пред’явленні обвинувачення слідчий зобов’язаний роз’яснити 

обвинуваченому, що він під час провадження досудового слідства має право:
1. знати, в чому його обвинувачують;
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2. давати показання щодо пред’явленого йому обвинуваченню або 
відмовитися давати показання і відповідати на запитання;

3. подавати докази;
4. заявляти клопотання про допит свідків, про проведення очної 

ставки, про проведення експертизи, про витребування і приєднання 
до справи доказів, а також заявляти клопотання з усіх інших питань, 
які мають значення для встановлення істини в справі;

5. заявляти відвід слідчому, прокуророві, експертові, спеціалістові і 
перекладачеві;

6. з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окремих слідчих дій;
7. знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчення 

досудового слідства;
8. мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
9. подавати скарги на дії та рішення слідчого і прокурора.
Про роз’яснення обвинуваченому його прав слідчий зазначає в 

постанові про пред’явлення обвинувачення, що стверджує своїм підписом 
обвинувачений.

Стаття 143. Допит обвинуваченого
Слідчий зобов’язаний допитати обвинуваченого негайно після його 

явки або приводу і в усякому разі не пізніше доби після пред’явлення йому 
обвинувачення.

Допит обвинуваченого, крім виняткових випадків, повинен проводитися 
удень.

При допиті обвинуваченого за його бажанням може бути присутнім 
захисник, а у випадках, передбачених частиною першою статті 45 цього 
Кодексу, присутність захисника є обов’язковою.

Обвинувачений допитується в місці провадження досудового слідства, а 
в разі необхідності – і в місці його перебування.

Обвинувачені допитуються окремо. При цьому слідчий вживає заходів, 
щоб обвинувачені в одній і тій же справі не могли зноситися між собою.

На початку допиту слідчий повинен запитати обвинуваченого, чи 
визнає він себе винним у пред’явленому обвинуваченні, після чого пропонує 
йому дати показання по суті обвинувачення. Слідчий вислухує показання 
обвинуваченого і, в разі необхідності, ставить йому запитання. Забороняється 
ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина 
відповіді або підказка до неї (навідні запитання).

Стаття 144. Пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а 
також особам, які визнані обмежено осудними та їх допит

Пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а також особам, 
які визнані обмежено осудними та їх допит провадяться за правилами статей 
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140, 141, 142 і 143 цього Кодексу в присутності захисника, а в справах глухих 
і німих, крім захисника, запрошується також і особа, яка розуміє їх знаки.

Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого
Про кожний допит обвинуваченого слідчий складає протокол з 

додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.
В протоколі допиту зазначаються місце і дата допиту; посада та прізвище 

особи, яка проводила допит, і осіб, які були присутні при допиті; час початку 
і закінчення допиту; прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого, рік, 
місяць, день і місце його народження; громадянство, національність, освіта, 
сімейний стан, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, 
судимість обвинуваченого та інші відомості про нього, що виявляться 
необхідними за обставинами справи.

Показання обвинуваченого та відповіді на поставлені йому запитання 
викладаються в першій особі і по можливості дослівно.

По закінченні допиту слідчий пред’являє протокол обвинуваченому 
для прочитання. За проханням обвинуваченого він може бути прочитаний 
йому слідчим, про що зазначається в протоколі. Обвинувачений має право 
вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок. Ці доповнення 
і поправки підлягають обов’язковому занесенню в протокол.

Протокол підписують обвинувачений і слідчий. Якщо протокол 
написаний на кількох сторінках, обвинувачений підписує кожну сторінку 
окремо. Якщо в допиті обвинуваченого брали участь прокурор, експерт, 
спеціаліст, перекладач, захисник або інші особи, вони також підписують 
протокол.

Стаття 146. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань
Обвинуваченому, якщо він того просить, надається можливість написати 

свої показання власноручно, про що робиться відмітка в протоколі допиту. 
Слідчий, ознайомившись з письмовими показаннями обвинуваченого, 
може поставити йому додаткові запитання. Ці запитання і відповіді на них 
заносяться до протоколу. Правильність запису показань, запитань і відповідей 
на них засвідчується підписами обвинуваченого і слідчого.

Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, 
слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі 
або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання 
процесуальних рішень.

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав 
вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде 
намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних 
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рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати 
злочинну діяльність.

Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного заходу, 
від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове 
зобов’язання про явку на виклик особи, яка проводить дізнання, слідчого, 
прокурора або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця 
перебування.

При застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного обвинувачення 
йому має бути пред’явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування 
запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред’явлене, 
запобіжний захід скасовується. 

Стаття 149. Запобіжні заходи
Запобіжними заходами є:
1. підписка про невиїзд;
2. особиста порука;
3. порука громадської організації або трудового колективу;
3-1.застава;
4. взяття під варту;
5. нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке 

застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115, 165-2 
цього Кодексу.

Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного 
заходу

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу крім 
обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість 
злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан 
здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та 
інші обставини, що її характеризують.

Стаття 155. Взяття під варту
Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про 

злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк понад три роки. У виняткових випадках цей запобіжний захід 
може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі і на строк не більше трьох років.

Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як 
запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих 
випадках ці особи можуть перебувати в місцях тримання затриманих.

Місцями досудового ув’язнення для тримання військовослужбовців, 
щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти 
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Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі 
ізолятори. Ці особи перебувають у слідчому ізоляторі або на гауптвахті 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України за рішенням 
слідчого. В окремих випадках військовослужбовці можуть перебувати в 
місцях тримання затриманих.

У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть перебувати 
не більше як три доби. Якщо доставка ув’язнених у слідчий ізолятор або на 
гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у 
цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів 
сполучення, вони можуть перебувати в місцях тримання затриманих до 
десяти діб.

Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, 
яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання 
покарань, така особа може перебувати в дисциплінарному ізоляторі або 
карцері установи виконання покарань.

Порядок досудового ув’язнення визначається Законом України «Про 
попереднє ув’язнення», цим Кодексом.

Стаття 156. Строки тримання під вартою
Тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно 

тривати більше двох місяців.
У випадках, коли у строк, передбачений частиною першою цієї статті, 

розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування 
чи заміни запобіжного заходу на більш м’який немає, він може бути 
продовжений:

1. до чотирьох місяців – за поданням, погодженим з прокурором, 
який здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання і 
досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду, 
який виніс постанову про застосування запобіжного заходу;

2. до дев’яти місяців – за поданням, погодженим з заступником 
Генерального прокурора України, прокурором Автономної 
Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняних 
до них прокурорів, або самим цим прокурором у справах про тяжкі 
і особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного суду;

3. до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Генеральним 
прокурором України, його заступником, або самим цим прокурором 
в особливо складних справах про особливо тяжкі злочини, суддею 
Верховного Суду України.

У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі у строки, 
зазначені у частинах першій чи другій цієї статті, закінчити неможливо і за 
відсутності підстав для зміни запобіжного заходу, прокурор, який здійснює 
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нагляд за виконанням законів при провадженні розслідування у даній справі, 
має право дати згоду про направлення справи до суду в частині доведеного 
обвинувачення. У цьому випадку справа в частині нерозслідуваних злочинів 
чи епізодів злочинної діяльності з додержанням вимог статті 26 цього Кодексу 
виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному порядку.

Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а 
якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, – з моменту 
затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування 
особи на стаціонарному експертному дослідженні у психіатричній 
медичній установі будь-якого типу. У разі повторного взяття під варту 
особи у тій самій справі, а також по приєднаній до неї або виділеної з неї 
справи або пред’явлення нового обвинувачення строк тримання під вартою 
обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше.

Строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються 
в день надходження справи до суду. У разі відкликання справи із суду 
прокурором на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг цих строків 
поновлюється з дня надходження справи до прокурора.

Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи повинні 
бути пред’явлені обвинуваченому, взятому під варту, та його захисникові не 
пізніш як за місяць до закінчення граничного строку тримання під вартою, 
встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо матеріали кримінальної справи було пред’явлено обвинуваченому 
та його захисникові з порушенням місячного терміну до закінчення 
граничного строку тримання під вартою, встановленого частиною другою 
цієї статті, то після його закінчення обвинувачений підлягає негайному 
звільненню. При цьому за обвинуваченим та його захисником зберігається 
право на ознайомлення з матеріалами справи.

Якщо матеріали кримінальної справи було пред’явлено обвинуваченому 
та його захисникові з додержанням місячного терміну до закінчення 
граничного строку тримання під вартою, але його виявилося недостатньо для 
ознайомлення з матеріалами справи, зазначений строк може бути продовжено 
суддею апеляційного суду за поданням слідчого, погодженим з Генеральним 
прокурором України чи його заступником, або поданням цього прокурора 
чи його заступника. Коли у справі беруть участь кілька обвинувачених, 
яких тримають під вартою, і хоча б одному з них строку, передбаченого 
частиною шостою цієї статті, виявилося недостатньо для ознайомлення з 
матеріалами справи, то зазначене подання може бути внесено стосовно того 
обвинуваченого або тих обвинувачених, які ознайомилися з матеріалами 
справи, якщо не відпала необхідність у застосуванні до нього або до них 
взяття під варту і відсутні підстави для обрання іншого запобіжного заходу.
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При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслідування 
строк тримання обвинуваченого під вартою обчислюється з моменту 
надходження справи прокурору і не може перевищувати двох місяців. 
Подальше продовження зазначеного строку проводиться з урахуванням часу 
перебування обвинуваченого під вартою до направлення справи до суду в 
порядку і в межах, встановлених частиною другою цієї статті.

У разі закінчення строку тримання під вартою як запобіжного заходу, 
передбаченого частинами першою і другою цієї статті, якщо цей строк 
не продовжено у встановленому цим Кодексом порядку, орган дізнання, 
слідчий, прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу з-під варти.

Начальник місця досудового ув’язнення зобов’язаний негайно звільнити 
з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження 
строку тримання під вартою на день закінчення строків тримання під вартою, 
передбачених частинами першою, другою і шостою цієї статті, не надійшла. 
При цьому він направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні 
яких перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за 
розслідуванням.

Стаття 158. Виконання постанови про застосування як запобіжного 
заходу взяття під варту

Постанова про застосування як запобіжного заходу взяття під варту 
виконується органом, який обрав запобіжний захід. У необхідних випадках 
орган, що обрав запобіжний захід, вправі доручити виконання постанови 
органам внутрішніх справ. Один примірник постанови судді або ухвали 
суду направляється разом з заарештованим у відповідне місце досудового 
ув’язнення для виконання.

Стаття 161. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту
Про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування 

слідчий зобов’язаний повідомити його дружину або іншого родича, а також 
сповістити за місцем його роботи.

Якщо обвинувачений є іноземним громадянином, то постанова про 
арешт направляється в Міністерство закордонних справ України.

Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, 
скасування і зміни запобіжного заходу

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується лише за 
вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Інші запобіжні заходи 
застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді 
або за ухвалою суду.

Заміна одного запобіжного заходу іншим або його скасування 
здійснюється органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом з 
додержанням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
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У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо 
цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та в інших 
випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового розслідування 
здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого, які 
проводять досудове розслідування у справі, або прокурора, про що вони 
негайно повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення 
з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні, 
здійснюється лише за рішенням судді або суду.

Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність 
у запобіжному заході або в раніше обраному запобіжному заході.

Запобіжний захід, крім взяття особи під варту, обраний прокурором, 
може бути скасовано або змінено слідчим і органом дізнання лише за згодою 
прокурора.

Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи 
зміну запобіжного заходу

Про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу орган 
дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.

У постанові (ухвалі) про застосування чи зміну запобіжного заходу 
зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, вік, місце народження особи, 
щодо якої застосовується чи змінюється запобіжний захід, вчинений 
нею злочин, відповідна стаття Кримінального кодексу України, обраний 
запобіжний захід і підстави його обрання чи зміни, а також визначається 
особа чи орган, які повинні здійснювати контроль за виконанням постанови 
(ухвали). У постанові (ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні 
бути зазначені підстави для його скасування.

Постанова або ухвала негайно оголошуються під розписку особі, 
щодо якої вона винесена. Одночасно особі роз’яснюються порядок і строки 
оскарження постанови або ухвали.

При оголошенні постанови про обрання запобіжних заходів, не пов’язаних 
з триманням під вартою, особі під розписку повинно бути роз’яснено, в 
чому полягає обраний запобіжний захід, обов’язки, які покладаються на 
неї у зв’язку з його застосуванням. Особа також попереджається, що у разі 
порушення покладених на неї обов’язків та її неналежної поведінки до неї 
може бути застосовано більш суворий запобіжний захід.

Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу
На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не 

пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор.

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
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прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. При 
вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайомитися з усіма 
матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити законність 
одержання доказів, їх достатність для обвинувачення.

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту 
затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка 
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання 
підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою. Затримання 
в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в 
разі коли особа перебуває за межами населеного пункту, в якому діє суд, – 
не більше сорока восьми годин з моменту доставки затриманого в цей 
населений пункт.

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує 
підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере пояснення в 
особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, 
захисника, якщо він з’явився, і виносить постанову:

1. про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2. про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 
суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід, не 
пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, 
обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом 
трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково 
вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які мають 
значення для прийняття рішення з цього питання, то суддя вправі продовжити 
затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого – до 
п’ятнадцяти діб, про що виноситься постанова. У разі, коли така необхідність 
виникне при вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, 
суддя вправі відкласти його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів, 
спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку, або своєю 
постановою затримати підозрюваного, обвинуваченого на цей строк.
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Оскарження дій слідчого і прокурора
Стаття 234. Оскарження дій слідчого
Дії слідчого можуть бути оскаржені прокуророві як безпосередньо, так 

і через слідчого.
Скарги можуть бути як письмові, так і усні. Усні скарги прокурор або 

слідчий заносить до протоколу.
Слідчий зобов’язаний протягом доби направити прокуророві скаргу, що 

надійшла до нього, разом із своїми поясненнями.
Подача скарги не зупиняє виконання дії, яка оскаржується, коли це не 

визнає за потрібне слідчий або прокурор.
Дії слідчого можуть бути оскаржені до суду.
Стаття 235. Розв’язання скарг прокурором
Прокурор протягом трьох днів після одержання скарги зобов’язаний 

розв’язати її і повідомити про результати скаржника. Скаргу і копію 
повідомлення про результати розв’язання її приєднують до справи.

Відмова у задоволенні скарги повинна бути мотивована.
Рішення прокурора може бути оскаржене вищестоящому прокуророві.
Стаття 236. Оскарження дій прокурора
Скарга на дії прокурора при проведенні ним досудового слідства або 

окремих слідчих дій у справі подається вищестоящому прокуророві, який 
її розв’язує в порядку і в строки, що передбачені статтями 234 і 235 цього 
Кодексу.

Дії прокурора можуть бути оскаржені до суду.
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Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
від 18.02.1992 року

Стаття	1.	Завдання	оперативно-розшукової	діяльності
Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація 

фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, 
розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та 
організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального 
судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 
суспільства і держави. 

Стаття	2.	Поняття	оперативно-розшукової	діяльності
Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються 
із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Стаття	3.	Правова	основа	оперативно-розшукової	діяльності
Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять 

Конституція України, цей Закон, Кримінальний та Кримінально-
процесуальний кодекси України, закони України про прокуратуру, міліцію, 
Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну 
кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів 
державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та 
міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

Стаття	4.	Принципи	оперативно-розшукової	діяльності
Оперативно-розшукова діяльність грунтується на принципах законності, 

дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і 
населенням.

Стаття	 5.	 Підрозділи,	 які	 здійснюють	 оперативно-розшукову	
діяльність

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними 
підрозділами:

Міністерства внутрішніх справ України – кримінальною, транспортною та 
спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою 
злочинністю, підрозділами внутрішньої безпеки, судовою міліцією;
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.......
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами 

зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, 
приватними організаціями та особами забороняється. (Частина друга статті 
5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III від 18.01.2001)

Стаття	 6.	 Підстави	 для	 проведення	 оперативно-розшукової	
діяльності

Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
1. наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 

законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про: 

• злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
• осіб, які готують або вчинили злочин;
• осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або 

ухиляються від відбування кримінального покарання;
• осіб безвісно відсутніх;
• розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, 

організацій та окремих осіб проти України;
• реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і 

правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також 
особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх 
сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для 
належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних 
органів України у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, їх 
близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають 
або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів 
їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності;

2. запити повноважних державних органів, установ та організацій про 
перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до 
роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

3. потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки 
суспільства і держави;

4. наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої 
влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, 
отриманих в установленому законом порядку.

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, 
посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у 
письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах 
суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах 
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органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях 
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних 
організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ 
та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку 
осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними 
матеріалами та на ядерних установках.

Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-
розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.

Стаття	 7.	 Обов’язки	 підрозділів,	 які	 здійснюють	 оперативно-
розшукову	діяльність

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
зобов’язані:

1. у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять 
правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати 
необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 
своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та 
викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, 
здійснювати профілактику правопорушень;

2. виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та 
ухвали суду і запити повноважних державних органів, установ та 
організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;

3. виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних 
органів інших держав або міжнародних правоохоронних 
організацій відповідно до законодавства України, міжнародних 
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних 
правоохоронних організацій, членом яких є Україна;

4. інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та 
дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також 
про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю 
посадових осіб; 

5. здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними 
органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав 
та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого 
і повного розкриття злочинів та викриття винних;

6. забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників 
суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, 
сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких 
родичів цих осіб;
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7. брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 
джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні 
спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.

Стаття	8.	Права	підрозділів,	які	здійснюють	оперативно-розшукову	
діяльність

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону 
підстав надається право:

1. опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну 
допомогу;

2. проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання 
товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у 
фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою 
виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок 
проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання 
визначається нормативними актами Міністерства внутрішніх справ 
України, податкової міліції, Служби безпеки України, погодженими 
з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у 
Міністерстві юстиції України;

3. порушувати в установленому законом порядку питання про 
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності 
та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими 
видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в 
їх проведенні;

4. ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують 
діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за 
рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з 
таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та 
організацій – виключно на території таких підприємств, установ 
та організацій, а з дозволу суду – витребувати документи та дані, 
що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а 
також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або 
вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням 
копій таких документів та опису вилучених документів особам, в 
яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення 
у встановленому порядку. Вилучення оригіналів первинних 
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фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, 
передбачених кримінально-процесуальним законом;

5. проводити операції по захопленню злочинців, припиненню 
злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних 
держав, організацій та окремих осіб;

6. відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або 
мешканців для з’ясування обставин вчиненого або такого, що 
готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну 
діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

7. негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами 
підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну 
інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного 
працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки;

8. здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника 
оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім, 
із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості.

Про необхідність так,ого проникнення виноситься постанова, яка 
затверджується начальником відповідного органу;

9. знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні 
засоби отримання інформації;

10. контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-
поштові відправлення;

11. здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із 
застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, 
інших технічних засобів;

12. мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
13. встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах 

добровільності;
14. отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за 

винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та 
загрозу безпеці суспільства і держави;

15. використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, 
транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, 
а так само за згодою осіб – житло, інші приміщення, транспортні 
засоби і майно, які їм належать;

16. створювати з метою конспірації підприємства, організації, 
використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу 
належність працівників, приміщень і транспортних засобів 
оперативних підрозділів;
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17. створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;
18. застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами 
про міліцію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу 
України, державну охорону органів державної влади України та 
посадових осіб;

19. звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних 
органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій 
відповідно до законодавства України, міжнародних договорів 
України, а також установчих актів та правил міжнародних 
правоохоронних організацій, членом яких є Україна.

Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття 
інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними 
розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших 
технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, 
прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або 
його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому 
зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих 
заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з’ясувати 
істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом 
одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених 
оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними 
додатками, який підлягає використанню як джерело доказів у кримінальному 
судочинстві.

Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для 
забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення 
терористичних актів, розвідувально-підривних посягань спеціальних 
служб іноземних держав та іноземних організацій зазначені заходи можуть 
здійснюватись в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором України 
та Головою Верховного Суду України.

Для виконання окремих доручень в ході проведення оперативно-
розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів.

При виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних 
з припиненням правопорушень у сфері податкового законодавства, права, 
передбачені цією статтею, надаються виключно органам податкової міліції 
у межах їх компетенції.

Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з тероризмом, здійснює 
Служба безпеки України.
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Стаття	 9.	 Гарантії	 законності	 під	 час	 здійснення	 оперативно-
розшукової	діяльності

У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-
розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова 
про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу 
внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби 
безпеки України, Державної прикордонної служби України, охорони 
вищих посадових осіб, оперативного підрозділу податкової міліції, органу, 
установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу 
Міністерства оборони України або його уповноваженим заступником.

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється 
Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону, Управлінням державної охорони 
України, Державною податковою адміністрацією України, центральним 
органом виконавчої влади з питань виконання покарань, розвідувальним 
органом Міністерства оборони України.

На особу, яка підозрюється в підготовці або вчиненні злочину, 
переховується від органів розслідування, суду або ухиляється від відбування 
кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-
розшукова справа. Без заведення оперативно-розшукової справи проведення 
оперативно-розшукових заходів, крім випадку, передбаченого частиною 
четвертою цієї статті, забороняється. Про заведення оперативно-розшукової 
справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або 
уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, підрозділу 
внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки України, прикордонної 
служби, Управління державної охорони України, розвідувального органу 
Міністерства оборони України, оперативного підрозділу податкової міліції, 
органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. У постанові 
зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, 
її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи.

При перевірці осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, а також 
до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках оперативно-
розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш 
як два місяці.

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не 
допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. 
Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий 
характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо особи, в 
діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, 
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передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод 
інших осіб, безпеки суспільства.

При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-
розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, 
який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до 
чинного законодавства.

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних 
підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної 
небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави.

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб 
в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, 
якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались 
оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, 
Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, 
Управління державної охорони України, Державна податкова адміністрація 
України, центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань 
або розвідувальний орган Міністерства оборони України зобов’язані 
невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні 
та моральні збитки в повному обсязі.

Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом 
порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-
розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і 
свобод та оскаржити ці дії.

Забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи 
безпеки та осіб, взятих під захист, нерозкриті злочини або такі, що можуть 
зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України. Забороняється 
оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо 
проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової 
діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання 
оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення 
регулюється законом.

Підрозділи, що використовують автоматизовані інформаційні системи 
в оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити можливість 
видавати дані про особу на запит органів розслідування, прокуратури, суду. 
В місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її достовірність та 
надійність охорони.

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, 
що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не 
містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню 



114

не підлягають і повинні бути знищені. Відомості, одержані внаслідок 
оперативно-розшукової діяльності, щодо підготовки до терористичних актів 
чи їх вчинення окремими особами та групами, зберігаються до 5 років.

Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-
розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять 
державну таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, 
честі, гідності людини. За передачу і розголошення цих відомостей 
працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості 
були довірені при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали 
відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним 
законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, 
що порушують права людини.

Оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням 
прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо 
тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються 
від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту 
життя, здоров’я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів 
та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення 
розвідувально-підривної діяльності проти України. У разі оперативної 
необхідності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові 
підрозділи зобов’язані протягом 24 годин повідомити суд або прокурора про 
застосування та підстави для їх проведення.

Візуальне спостереження може проводитись з метою встановлення 
даних про особу та про її зв’язки у разі, коли є факти ,які підтверджують, 
що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, 
які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки 
працівників суду і правоохоронних органів та осіб ,які беруть участь у 
кримінальному судочинстві ,членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, 
психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають 
шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

Стаття	9-1.	Строки	ведення	оперативно-розшукових	справ
Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
1. щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а 

також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду 
або ухиляються від відбування кримінального покарання, – до 
їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності 
виконання обвинувального вироку;
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2. щодо осіб у зв’язку з розслідуванням стосовно них кримінальної 
справи – до набрання законної сили винесеним щодо них вироком, до 
винесення постанови суду про закриття справи, ухвали (постанови) 
суду про застосування заходів медичного чи виховного характеру 
або до закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим, 
органом дізнання;

3. щодо осіб безвісно відсутніх – до їх розшуку або до набрання 
законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми 
або про оголошення їх померлими;

4. щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці або вчиненні 
злочину, – до шести місяців;

5. щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки 
суспільства і держави – до завершення розвідувальних заходів або 
вичерпання можливостей для їх здійснення;

6. щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до 
терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної 
організації, а так само до матеріального, організаційного чи іншого 
сприяння створенню терористичної групи чи терористичної 
організації, – до 5 років.

За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової 
справи, про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого та особливо 
тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців 
начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх 
справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних 
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової 
міліції Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних органів та 
органів військової контррозвідки Служби безпеки України, територіальних 
органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 
у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної 
служби України або їх заступниками.

Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, 
але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх 
справ України, Головою Служби безпеки України, першим заступником 
Голови Державної податкової адміністрації України – начальником 
податкової міліції, а також Головою Державної прикордонної служби України 
та начальником Управління державної охорони України.

Продовження строків ведення оперативно-розшукових справ щодо 
іноземців та осіб без громадянства, які підозрюються у розвідувально-
підривній діяльності проти України, підготовці або вчиненні терористичного 
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акту, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України за 
погодженням з Генеральним прокурором України.

Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається 
з дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником 
постанови про заведення справи та закінчується в день затвердження 
постанови про закриття оперативно-розшукової справи.

Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено 
оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко 
захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність 
відсутня.

Про припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-
розшукової справи виноситься мотивована постанова, яка затверджується 
начальником відповідного органу або його заступником.

Стаття	9-2.	Закриття	оперативно-розшукових	справ
Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:
1. розшуку особи, яка переховувалася від органів розслідування, суду, 

ухилялася від відбування кримінального покарання, а також особи, 
яка безвісно відсутня;

2. набрання законної сили вироком, постановою або ухвалою суду;
3. закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або 

органом дізнання;
4. завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних 

заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;
5. спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну 

діяльність особи;
6. виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, якщо 

немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових 
заходів;

7. невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що 
вказують на ознаки злочину в діях особи;

8. виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разі виконання 
по ній оперативно-розшукових заходів;

9. смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу.
Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована 

постанова, яку затверджує посадова або службова особа, якій згідно 
зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про 
заведення відповідної оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі 
здійснювались оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення 
про її закриття надсилається до суду в тридобовий строк.
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Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ 
встановлюються відповідно до законодавства України.

Стаття	 10.	 Використання	 матеріалів	 оперативно-розшукової	
діяльності

Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:
1. як приводи та підстави для порушення кримінальної справи або 

проведення невідкладних слідчих дій;
2. для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальній справі;
3. для попередження, припинення і розслідування злочинів, 

розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку 
злочинців та осіб, які безвісти зникли;

4. для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів 
та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх 
сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних 
органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно 
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами 
України, та членів їх сімей;

5. для взаємного інформування підрозділів, уповноважених 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших 
правоохоронних органів;

6. для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

Стаття	11.	Сприяння	здійсненню	оперативно-розшукової	діяльності
Органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно 

від форми власності зобов’язані сприяти оперативним підрозділам у 
вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

За бажанням осіб їх співробітництво з оперативним підрозділом може 
бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності 
співробітництва. Угоду про сприяння оперативним підрозділам в оперативно-
розшуковій діяльності може бути укладено з дієздатною особою. Порядок 
укладання угоди визначається Кабінетом Міністрів України.

Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності, зобов’язані зберігати таємницю, що стала їм відома. Розголошення 
цієї таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, 
крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують 
права людини.

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань 
медичних працівників, священнослужителів, адвокатів, якщо особа, щодо 
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якої вони мають здійснювати оперативно-розшукові заходи, є їх пацієнтом 
чи клієнтом.

Стаття	12.	Соціальний	і	правовий	захист	працівників	оперативних	
підрозділів

На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
поширюються гарантії правового і соціального захисту, передбачені 
законами України про ці органи.

Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового 
забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При наявності даних про загрозу життю, здоров’ю або майну працівника 
та його близьких родичів у зв’язку із здійсненням ним оперативно-
розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або по розкриттю 
тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю організованої злочинної 
групи оперативний підрозділ зобов’язаний вжити спеціальних заходів для 
забезпечення їх безпеки – зміна даних про особу, зміна місця проживання, 
роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який 
заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані 
необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так 
само у зв’язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину.

Стаття	13.	Соціальний	і	правовий	захист	особи,	яка	залучається	до	
виконання	завдань	оперативно-розшукової	діяльності

Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової 
діяльності, перебуває під захистом держави. Співробітництво особи з 
оперативним підрозділом зараховується до її загального трудового стажу в 
разі укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв’язку з виконанням такою 
особою завдань оперативно-розшукової діяльності настала її інвалідність 
або смерть, на неї поширюються пільги, передбачені у таких випадках для 
працівників оперативних підрозділів.

У разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається 
до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується 
в порядку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону.

Стаття	 14.	 Нагляд	 за	 додержанням	 законів	 під	 час	 проведення	
оперативно-розшукової	діяльності
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Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-
розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його 
заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя і прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, 
а також уповноваженими наказом Генерального прокурора України 
начальниками та прокурорами управлінь, відділів Генеральної прокуратури 
України та прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя.

Прокурор в межах своєї компетенції:
1. безперешкодно входить в усі приміщення органів, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність;
2. вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та 

інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оперативно-
розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, 
аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення 
оперативно-розшукових заходів;

3. доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих 
їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;

4. дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових 
заходів в інтересах кримінального судочинства, про розшук осіб, 
які безвісно відсутні;

5. дає згоду на продовження строку проведення оперативно-
розшукової діяльності;

6. отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових 
осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

7. перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних 
випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;

8. скасовує незаконні постанови про заведення або закриття 
оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення 
оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що 
суперечать закону;

9. вживає заходів щодо усунення порушень законності під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності і щодо притягнення 
винних до встановленої законом відповідальності;

10. опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на 
проведення оперативно-розшукових заходів. Принесення протесту 
зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які 
дано судом.
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Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або 
співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних 
осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи 
і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура 
розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать.
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Закон України «ПРО МІЛІЦІЮ»
від 20.12.1990 року

(витяги)

Стаття 1. Міліція в Україні
Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який 

захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне 
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Стаття 2. Основні завдання міліції
Основними завданнями міліції є:
• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 

законних інтересів;
• запобігання правопорушенням та їх припинення;
• охорона і забезпечення громадського порядку;
• виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• захист власності від злочинних посягань;
• виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;
• участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, 

сприяння у межах своєї компетенції державним органам, 
підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених 
на них законом обов’язків.

Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з 

законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть 
бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для 
забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати 
заходів незалежно від свого підпорядкування.

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, 
захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового 
та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, 
мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. 
При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 
прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У 
взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу 
культуру і такт.

Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не 
вимагає іншого.
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Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і 
свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї 
обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з цього приводу.

Міліція:
• забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам 

з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати 
себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, 
реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під 
варту) осіб;

• негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або 
арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування 
родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги – захиснику, 
а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;

• забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними 
нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;

• у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної 
та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) 
особам.

У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) 
особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники 
міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника. 

Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у 
залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт 
(взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом 
затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи. 

Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками 
міліції:

• повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту 
(взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;

• надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції 
України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому 
вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції 
України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під 
варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати 
захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника 
з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права 
відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до 
прибуття захисника;



123

• забезпечується можливість з моменту затримання або арешту 
(взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися 
правовою допомогою захисника.

У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією 
статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, 
захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди 
у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від 
сплати державного мита. 

Відшкодуванню підлягають у повному обсязі:
1. заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок 

незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;
2. майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні 

папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який 
він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість 
вилученого майна, якщо його повернення в натурі та в тому ж стані 
стало неможливим;

3. суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної 
допомоги;

4. моральна шкода.
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії 

або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, 
моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих 
зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 
внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або 
позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення 
відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 
характеру. 

Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за 
шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених 
законом. 

У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи 
і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності та виду господарської 
діяльності.

Стаття 10. Основні обов’язки міліції
Міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана:
1. забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;
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2. виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати 
з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, 
передбачених чинним законодавством;

3. приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та 
адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них 
рішення;

4. здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною 
формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-
процесуальним законодавством; 

5. припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати 
провадження у справах про них;

6. виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 
вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати 
участь у правовому вихованні населення;

7. проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 
злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо 
яких його встановлено, а також контроль за засудженими до 
кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

8. виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та 
адміністративні стягнення;

9. розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і 
суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали 
безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

10. проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-
розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку 
участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях;

11. виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах 
своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;

19. забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і 
заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей 
та іншого майна, вживати заходів до повернення їх законним 
власникам. Міліція несе відповідальність за збереження зданих 
цінностей і майна;

20. охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту 
осіб;

21. у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони 
здоров’я про осіб, які становлять групу ризику захворювання 
на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров’я з 
санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих вірусом 
імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, 



125

хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби 
шляхом ін’єкцій, для обов’язкового обстеження і лікування; 

24. подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 
медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і 
нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному 
для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились 
без опікування;

29. забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту) 
особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим 
Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку 
він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян 
або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують 
особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких 
зобов’язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, 
рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення 
і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і 
повідомити про це в найближчий підрозділ міліції. 

Стаття 11. Права міліції
Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:
1. вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 

порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають 
здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне 
попередження особам, які допустили малозначні адміністративні 
порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати 
передбачені цим Законом заходи примусу;

2. перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 
документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, 
необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд 
і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

3. викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та 
у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі 
ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх 
приводу у встановленому законом порядку;

4. виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу 
на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм 
офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

5. затримувати і тримати у спеціально відведених для цього 
приміщеннях:
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• осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які 
переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які 
ухиляються від виконання кримінального покарання, – на строки і в 
порядку, передбачені законом;

• осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, – на 
строк, встановлений судом, але не більше десяти діб; 

• осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання 
протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не 
можуть бути вирішені на місці, – на строк до трьох годин, а у 
необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин 
правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово 
прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;

• неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, – 
на строк до передачі законним представникам або до влаштування 
у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно 
небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність, – до передачі їх законним представникам або 
направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не 
більш як на 8 годин;

• осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, – до 
розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години; 

• осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо 
їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо 
вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати 
шкоди оточуючим або собі, – до передачі їх в спеціальні медичні 
заклади або для доставки до місця проживання, а при відсутності 
таких – до їх витвереження;

• військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки 
злочину або адміністративного правопорушення, – до передачі їх 
військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України або військового командування; 

• осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють 
у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, – до 
передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;

• іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються 
правоохоронними органами інших держав як підозрювані, 
обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються 
від виконання кримінального покарання, – в порядку та на строки, 
передбачені законодавством України, міжнародними договорами 
України.
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6. проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що 
знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та 
предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на 
шкоду їх здоров’ю;

7. складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити 
особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, 
застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення;

8. у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, накладати адміністративні стягнення або 
передавати матеріали про адміністративні правопорушення на 
розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських 
об’єднань або трудових колективів;

9. проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих 
органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші 
слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

10. здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні 
та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку 
і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття 
злочинів;

12. проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб 
попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;

13. вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний 
та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються 
завданнями, покладеними на міліцію цим Законом;

14. проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних 
повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та 
автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством; 

15. входити безперешкодно у будь-який час доби:
• на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в 

тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, 
переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при 
стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

• на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі 
переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує 
життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших 
надзвичайних обставинах;

• до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 
адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання 
встановлених судом обмежень. 
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У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до 
їх подолання, передбачених цим Законом;

16. перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях 
громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях 
підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з 
метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання 
злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

17. одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян 
на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять 
комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про 
злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від 
банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється 
у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і 
банківську діяльність» ; 

18. повідомляти з метою профілактичного впливу державним 
органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і 
громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення 
нею адміністративного правопорушення;

23. вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені 
або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, 
знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за 
призначенням у встановленому порядку;

25. користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту 
міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а 
також попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції на 
транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають 
право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. 
Під час службових відряджень працівники міліції мають право на 
позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення 
в готелях при пред’явленні службового посвідчення і посвідчення 
про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони 
забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць;

30. зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї

Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим 
Законом.
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Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю 
громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна 
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію 
обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю 
правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 
подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які 
спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів 
фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції 
негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для 
сповіщення прокуророві. 

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену 
законом.

Стаття 13. Застосування засобів впливу
Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, 

в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, 
подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із 
застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші 
способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на 
міліцію обов’язків.

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення 
проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської 
діяльності лише за рішенням судді або суду.

Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у 
випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних 
справ.

Органам міліції забороняється використовувати фізичний та 
психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими 
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органами планових та позапланових перевірок суб’єктів господарської 
діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, 
погроз їх застосування.

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів
Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові 

кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові 
пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і 
примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші 
спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових 
собак у таких випадках:

1. для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

2. для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку;

3. для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі 
захоплення;

4. для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення 
осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і 
тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, 
якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або 
якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати 
шкоди оточуючим або собі;

5. для припинення масового захоплення землі та інших дій, що 
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, 
які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених 
пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров’я 
людей;

6. для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, 
які виконують службові або громадські обов’язки по охороні 
громадського порядку і боротьбі із злочинністю;

7. для звільнення заложників.
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 

визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру 
правопорушення і особи правопорушника.

Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування 
встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком Міністерства 
охорони здоров’я України і Генеральної прокуратури України і публікуються 
в засобах масової інформації
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Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї
Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати 

вогнепальну зброю у таких випадках:
1. для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, 

а також звільнення заложників;
2. для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, 

якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;
3. для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі 

приміщення громадян, приміщення державних і громадських 
підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі 
захоплення;

4. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і 
яка намагається втекти;

5. для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням 
зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника 
міліції;

6. для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо 
водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян 
або працівника міліції.

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні 
особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання 
сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка 
загрожує життю і здоров’ю громадян або працівника міліції.

Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника 
міліції

Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести 
її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть 
виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи 
правопорушників або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні 
злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих 
осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є 
попередженням про можливість її застосування.

Спроба особи, яка затримується працівником міліції із вогнепальною 
зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену 
ним відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право 
застосувати вогнепальну зброю.
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Стаття 25. Відповідальність працівників міліції
Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та 

іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за 
свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну 
відповідальність.

При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів 
громадянина міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення цих прав, 
відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина 
публічно вибачитися.

Працівник міліції, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих 
законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за 
завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку 
до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.

Службова особа міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно 
виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку.
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок короткочасного затримання осіб,

підозрюваних у вчиненні злочину
(витяги)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом від 13 липня 1976 р. N 4203

Президії Верховної Ради СРСР

Стаття 1. Завдання Положення
Це Положення покликане забезпечувати додержання прав громадян, 

сприяти зміцненню законності при здійсненні короткочасного затримання 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

Положення має своїм завданням установлення порядку 
короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, 
з метою вияснення причетності затриманого до злочину і вирішення 
питання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту.

Стаття 5. Сповіщення сім’ї про затримання
Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган 

дізнання або слідчий сповіщає її сім’ю, якщо місце її проживання відоме. 
При затриманні за підозрінням у вчиненні тяжкого злочину сповіщення 
сім’ї провадиться, якщо це не перешкоджатиме встановленню істини в 
кримінальній справі.

Про затримання неповнолітнього обов’язково сповіщаються його батьки 
чи особи, що їх заміняють.

Стаття 6. Підстава поміщення в місця тримання затриманих
Підставою для поміщення в місця тримання осіб, затриманих відповідно 

до кримінального і кримінально-процесуального законодавства Союзу РСР і 
союзних республік за підозрінням у вчиненні злочину, є протокол затримання.

Військовослужбовців і призваних на збори військовозобов’язаних, 
затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, направляють на гауптвахту з 
постановою органу дізнання або слідчого.

Стаття 7. Місця тримання затриманих
Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, тримають у камерах 

для затриманих, а в окремих випадках і в інших приміщеннях, які спеціально 
обладнані для цих цілей і відповідають вимогам цього Положення.
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Військовослужбовців і призваних на збори військовозобов’язаних, 
затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, тримають у камері для 
затриманих або на гауптвахті. 

Порядок тримання на гауптвахті військовослужбовців і призваних 
на збори військовозобов’язаних, затриманих за підозрінням у вчиненні 
злочину, визначається цим Положенням і Статутами Збройних Сил СРСР, 
затверджуваними Президією Верховної Ради СРСР.

Стаття 9. Режим у місцях тримання затриманих
Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, піддають особистому 

обшуку, а при необхідності – дактилоскопіюванню і фотографуванню, про 
що складається протокол. Наявні у затриманих речі підлягають оглядові. 
Затриманим забороняється мати при собі гроші, цінні речі, а також предмети 
і документи, які не дозволяється зберігати в місцях тримання затриманих. 
Вилучені у них гроші, цінні речі, згадані предмети і документи здаються на 
зберігання, про що складається протокол.

Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, розміщують у 
камерах для затриманих з додержанням таких вимог ізоляції:

• чоловіків тримають окремо від жінок;
• неповнолітніх – окремо від дорослих; у виняткових випадках 

за санкцією прокурора в камерах, де тримають неповнолітніх, 
допускається тримання дорослих;

• особливо небезпечних рецидивістів – окремо від інших осіб.
Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні одного й того ж злочину, за 

письмовою вказівкою особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора 
тримають роздільно. За письмовою вказівкою особи, яка провадить дізнання, 
слідчого або прокурора затриманих можуть тримати роздільно і на інших 
підставах.

Стаття 10. Права та обов’язки затриманих
Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, мають право:
• знати, в чому їх підозрюють;
• вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; про 

заявлену вимогу адміністрація місця тримання затриманих негайно 
повідомляє прокурора;

• оскаржити дії особи, яка провадить дізнання, слідчого або 
прокурора, давати пояснення і заявляти клопотання;

• звертатися зі скаргами і заявами в державні органи, громадські 
організації і до службових осіб у порядку, встановленому статтею 
13 цього Положення;
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• користуватися своїм одягом і взуттям, а також іншими необхідними 
предметами і речами, перелік яких визначається Правилами 
внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, зобов’язані 
додержувати вимог цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку в 
місцях тримання затриманих.

Затриманим роз’яснюються їх права та обов’язки.

Стаття 11. Матеріально-побутове забезпечення і медичне 
обслуговування затриманих

Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, тримають в умовах, 
що відповідають санітарно-гігієнічним правилам, визначеним Міністерством 
внутрішніх справ СРСР і Міністерством охорони здоров’я СРСР.

Затриманим надаються безплатно за встановленими нормами 
харчування, спальне місце та інші види матеріально-побутового забезпечення, 
а в необхідних випадках – одяг і взуття за сезоном.

Медичне обслуговування затриманих, лікувально-профілактична і 
протиепідемічна робота в місцях тримання затриманих організуються і 
проводяться відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік 
про охорону здоров’я.

Порядок подання особам, затриманим за підозрінням у вчиненні злочину, 
медичної допомоги, використання для цієї мети лікувальних закладів 
органів охорони здоров’я і залучення їх медичного персоналу визначається 
Міністерством внутрішніх справ СРСР і Міністерством охорони здоров’я 
СРСР.

Стаття 12. Надання побачень затриманим
Побачення з родичами та іншими особами надаються затриманим за 

підозрінням у вчиненні злочину адміністрацією місця тримання затриманих 
тільки за письмовим дозволом слідчого чи особи, що провадить дізнання, 
у провадженні яких перебувають матеріали про затримання. Тривалість 
побачення встановлюється до однієї години.

Стаття 13. Порядок направлення скарг і заяв затриманих
Скарги і заяви осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, 

адресовані прокуророві, слідчому чи особі, що провадить дізнання, 
передаються їм негайно.

Скарги і заяви, адресовані іншим особам та органам, передаються також 
негайно слідчому чи особі, що провадить дізнання, переглядаються ними і 
направляються за належністю.
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Скарги і заяви, що містять відомості, передача яких може перешкодити 
встановленню істини в кримінальній справі, за належністю не направляються, 
про що сповіщають особу, котра подала скаргу чи заяву, а також повідомляють 
прокурора.

Стаття 14. Матеріальна відповідальність затриманих
Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, несуть матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну ними державі під час перебування 
в місцях тримання затриманих, у порядку і розмірах, установлених 
законодавством Союзу РСР і союзних республік.

Стаття 15. Забезпечення порядку в місцях тримання затриманих. 
Заходи безпеки

Забезпечення порядку в місцях тримання затриманих покладається на 
адміністрацію місць тримання затриманих, яка здійснює свою діяльність 
відповідно до цього Положення та інших актів законодавства Союзу РСР і 
союзних республік.

До осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, якщо вони 
виявляють буйство, чинять фізичний опір працівникам місць тримання 
затриманих або інші насильницькі дії, з метою запобігти заподіянню ними 
шкоди оточуючим чи самим собі допускається застосування наручників, про 
що складається протокол. При необхідності таких осіб може бути поміщено 
окремо від інших затриманих у порядку, що визначається Правилами 
внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих. Як крайній захід у 
разічинення особою, затриманою за підозрінням у вчиненні злочину, нападу 
чи іншої умисної дії що безпосередньо загрожує життю працівників місць 
тримання затриманих або інших осіб, якщо іншими заходами неможливо 
припинити ці дії, та в інших виняткових випадках відповідно до діючого 
законодавства допускається застосування зброї. Про кожний випадок 
застосування зброї адміністрація місць тримання затриманих зобов’язана 
скласти протокол і негайно повідомити прокурора.

Стаття 16. Підстави і порядок звільнення затриманих
Осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину, звільняють, якщо:
1. не підтвердилось підозріння у вчиненні злочину;
2. немає необхідності застосування до затриманого запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту;
3. скінчився встановлений законом строк затримання.
Звільнення затриманого провадиться начальником місця тримання 

затриманих за постановою особи, що провадить дізнання, слідчого або 
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прокурора. Постанова про звільнення виконується негайно по її надходженні 
в місце тримання затриманих.

Встановивши відсутність підстав для дальшого затримання, особа, що 
провадить дізнання, або слідчий зобов’язані негайно звільнити затриманого.

Встановивши незаконність затримання, прокурор зобов’язаний негайно 
звільнити затриманого.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова прокурора, 
слідчого чи особи, що провадить дізнання, про звільнення затриманої особи 
або застосування до неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в місце 
тримання затриманих не надійшла, ачальник місця тримання затриманих 
звільняє цю особу і направляє повідомлення про її звільнення прокуророві, 
слідчому чи особі, яка провадить дізнання, про що складає протокол.

У разі необхідності адміністрація місця тримання затриманих забезпечує 
звільнених осіб безплатним проїздом до місця проживання; на їх просьбу 
видає довідки про час перебування в місці тримання затриманих.

Стаття 17. Тримання осіб, взятих під варту, в місцях тримання 
затриманих

Відповідно до статті 4 Положення про попереднє взяття під варту осіб, 
щодо яких запобіжним заходом обрано зняття під варту, можуть тримати в 
місцях тримання затриманих.

Підставою для поміщення осіб, щодо яких обрано запобіжним заходом 
взяття під варту, в місця тримання затриманих є постанова слідчого чи особи, 
що провадить дізнання, санкціонована прокурором, постанова прокурора 
або вирок, ухвала чи постанова суду про обрання запобіжним заходом взяття 
під варту.

У тих випадках, коли осіб, щодо яких запобіжним заходом обрано 
взяття під варту, тримають до трьох діб у місцях тримання затриманих, на 
них поширюються правила, встановлені цим Положенням. Ці особи поряд з 
правами, передбаченими іншими статтями цього Положення, вправі також:

• мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної 
справи;

• з моменту допущення захисника до участі в справі, підтвердженого 
письмовим повідомленням соби чи органу, в провадженні яких 
перебуває справа, мати побачення з захисником наодинці, без 
обмеження кількості і тривалості цих побачень;

• вести листування і звертатися зі скаргами і заявами.
Порядок тримання осіб, щодо яких запобіжним заходом обрано взяття 

під варту, в місцях тримання затриманих по скінченні трьох діб визначається 
Положенням про попереднє взяття під варту.
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Осіб, щодо яких запобіжним заходом обрано взяття під варту, тримають, 
як правило, окремо від осіб, затриманих за підозрінням у вчиненні злочину.
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ПРАВИЛА
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ОХОРОНІ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Затверджені	
Постановою	від	27	лютого	1991	р.	N	49

Ради	Міністрів	Української	РСР

І. Організаційно-правові основи
застосування спеціальних засобів

1. Ці Правила визначають порядок застосування спеціальних засобів 
особовим складом міліції та іншими працівниками органів і установ 
внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ, 
які залучаються до охорони громадського порядку і громадської 
безпеки, боротьби зі злочинністю (надалі – «працівники міліції»), 
та перелік спеціальних засобів.

2. Правовою основою застосування спеціальних засобів є Закон 
України «Про міліцію» та Постанова Верховної Ради УРСР від 
29 листопада 1990 р. «Про невідкладні заходи про зміцненню 
законності і правопорядку в республіці».

3. Спеціальні засоби застосовуються у випадках, коли використано і 
не дали бажаних результатів усі інші форми попереднього впливу 
на правопорушників:

• для захисту громадян і самозахисту працівника міліції від нападу 
та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;

• для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку;

• для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 
засоби, незалежно від їхньої приналежності, або їх звільнення у разі 
захоплення;

• для затримання і доставлення до міліції або іншого службового 
приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для 
конвоювання і утримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих 
під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам 
міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу 
чи завдати шкоди оточуючим або собі;

• для припинення масового захоплення землі та інших дій, що 
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які 
паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей;
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• для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, 
які виконують службові або громадські обов’язки по охороні 
громадського порядку і боротьбі із злочинністю;

• для звільнення заложників.
4. Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності 

відбиття раптового нападу на працівника міліції та звільнення 
заложників, має передувати попередження про намір їх застосування. 
Попередження може бути зроблено голосом, а при значній відстані 
або зверненні до великої групи людей – через гучномовні установки, 
підсилювачі мови, і в кожному випадку бажано рідною мовою 
осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, та українською і 
російською мовами не менш як 2 рази з наданням часу, достатнього 
для припинення правопорушення.

5. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 
застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, 
характеру правопорушення і особи правопорушника.

6. Рішення про застосування спеціальних засобів приймає службова 
особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, 
або керівник конкретної операції. Працівники міліції, які 
діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Про 
застосування цих засобів вони у письмовій формі доповідають 
безпосередньому начальнику із зазначенням: коли, де, проти кого, 
за яких обставин застосовувалися спеціальні засоби та наслідків їх 
застосування.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування 
спеціальних засобів, працівник міліції зобов’язаний негайно і письмово 
повідомити безпосередньому начальникові для сповіщення прокуророві.
Начальник органу чи установи внутрішніх справ, командир частини 
внутрішніх військ доповідає вищестоящому керівнику. При необхідності 
інформуються керівники органів місцевої влади.
7. У кожному випадку застосування спеціальних засобів працівники 

міліції зобов’язані в найкоротші строки забезпечити подання 
потерпілим необхідної допомоги, повідомляючи лікарям і медичним 
закладам, який засіб застосовано в кожному конкретному випадку.

8. Забороняється застосування спеціальних засобів:
• а) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або 

з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків 
вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю 
і здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи 
збройного опору;
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• б) у приміщеннях і на земельних ділянках, які закріплено за 
дипломатичними, консульськими та іншими представництвами 
іноземних держав, за винятком випадків, коли від глави 
дипломатичного або глави іншого відповідного представництва 
надійде прохання застосувати вказані засоби проти правопорушників;

• в) у приміщеннях або виробництвах, пов’язаних з виготовленням 
вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих і лікувальних 
закладах.

9. Після застосування спеціальних засобів провадиться огляд 
приміщень і місцевості з метою виявлення потерпілих, можливих 
вогнищ, пошкодження об’єктів життєзабезпечення, а також збору 
спеціальних засобів, що не спрацювали, а при необхідності – 
дегазація.

10. Начальники органів і установ внутрішніх справ, командири з’єднань 
і частин внутрішніх військ повинні систематично проводити роботу 
по забезпеченню законності застосування спеціальних засобів, 
притягати згідно з чинним законодавством до відповідальності 
осіб, які допустили їх неправомірне використання; організовувати 
навчання особового складу застосування спеціальних засобів 
і підготовку кваліфікованих спеціалістів-інструкторів за 
затвердженою програмою; видавати особовому складу спеціальні 
засоби тільки після складання кожним з них заліків з правил та 
порядку їх застосування.

Відповідальність за організацію роботи по забезпеченню законності 
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку 
покладається на Міністра внутрішніх справ.
11. Правила експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, 

обліку, списання та знищення спеціальних засобів, необхідні 
заходи обережності при користуванні ними, порядок організації 
та програми навчання особового складу встановлюються 
Міністерством внутрішніх справ.

II. Перелік спеціальних засобів
12. Спеціальними засобами, що застосовуються при охороні 

громадського порядку, є:
• засоби індивідуального захисту:

шоломи (стальні армійські, «Сфера», каска захисна пластмасова)
бронежилети
протиударні та броньові щити;

• засоби активної оборони:
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гумові кийки;
кийки пластикові типу «тонфа»;
наручники;
електрошокові пристрої;
патрони і пристрої для їх вітчизняного виробництва, 
споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії;
ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами 
(«Черемуха-1», «Черемуха-4», «Черемуха-5», «Черемуха-6», 
«Черемуха-7», «Черемуха-10», «Черемуха-12», «Сирень-1», 
«Сирень-2», «Сирень-3»);
балончики, патрони, гранати та інші спецзасоби з препаратами 
сльозоточивої та дратівної дії на основі природних 
капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК), 
ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН;

• засоби забезпечення спеціальних операцій:
ранцеві апарати «Облако»
світлошумова граната «Заря» та світлошумовий пристрій 
«Пламя» патрони з гумовою кулею «Волна-р» водомети 
бронемашини та інші транспортні засоби пристрій для 
примусової зупинки автотранспорту «Еж-М»;

• пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками:
малогабаритні підривні пристрої «Ключ», «Імпульс».

При охороні громадського порядку можуть також використовуватися 
службові собаки.

III. Особливості застосування засобів активної оборони
і забезпечення спеціальних операцій

13. При застосуванні наручників потрібна періодична (не рідше як 
через 2 години) перевірка стану фіксації замків.

14. Забороняється нанесення ударів кийком:
гумовим – по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих 
органах;
пластиковим типу «тонфа» – по голові, шиї, сонячному 
сплетінні, ключичній ділянці, низу живота, статевих органах, 
нирках, копчику.
(Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1534 від 17.11.2001)

15. Світлошумові засоби відволікаючої дії (світлошумова граната 
«Заря», світлошумовий пристрій «Пламя») застосовуються на 
відстані не ближче двох метрів від людини.
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16. Водомети застосовуються для розсередження учасників масових 
безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 
градусів С.

17. При застосуванні сльозоточивих речовин забороняється прицільна 
стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гранат 
у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період 
дії цих речовин.

«Черемуха-1», «Черемуха-4», «Черемуха-12», «Сирень-3» та «Облако» 
застосовуються тільки на відкритій місцевості.
18. Забороняється застосовувати пристрій типу «Еж-М» для примусової 

зупинки автотранспорту, в тому числі вантажних автомобілів, що 
здійснюють перевезення людей; автотранспорту, приналежного 
дипломатичним, консульським та іншим представництвам 
іноземних держав; мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, 
а також на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою 
видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, 
естакадах, у тунелях.

19. Патрони з гумовою кулею ударної непроникливої дії «Волна-р» 
відстрілюються з допомогою спеціального карабіна на відстані не 
ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній частині ніг.

20. Забороняється застосування малогабаритних підривних пристроїв 
«Ключ», «Импульс» для відкриття приміщень, захоплених 
правопорушниками, де перебувають заложники.

21. При охороні громадського порядку використовуються службові 
собаки, які пройшли відповідний курс дресирування, визнані 
придатними для службового користування і перебувають у штатах 
підрозділів службового собаківництва. Право застосування 
службових собак надається працівникам міліції, які несуть з ними 
службу. Службові собаки застосовуються на довгому і короткому 
поводках, без поводка, в наморднику і без нього, виходячи з 
конкретної ситуації, що склалася.

22. Модифікації зазначених у підпунктах «б», «в», «г» пункту 12 цих 
Правил спеціальних засобів, пов’язаних з видозміною їх конструкції 
та експлуатаційних параметрів, що не тягнуть за собою змін 
тактико-технічних властивостей, вводяться в дію наказами Міністра 
внутрішніх справ. У міру розробки нових спеціальних засобів 
активної оборони і забезпечення спеціальних операцій, не вказаних 
у цих Правилах, їх перелік доповнюється Кабінетом Міністрів 
України за поданням Міністерства внутрішніх справ і висновком 
Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури України.
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ НАКАЗ
N 300/73 від 23.04.2001

Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, 
підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків 

затримання і тримання під вартою під час попереднього слідства

З метою недопущення порушень кримінально-процесуального 
законодавства під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
та додержання встановлених законом строків тримання обвинувачених 
(підозрюваних) під вартою під час попереднього слідства, відповідно до 
Кримінально-процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями), 
Закону України «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 року (із 
змінами і доповненнями), наказу Державного департаменту України з 
питання виконання покарань від 23 березня 2000 року N 38дск (z0592-00) 
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2000 року за N 
592/4813) НАКАЗУЄМО:

1. Покласти персональну відповідальність за стан дотримання 
слідчими органів внутрішніх справ законності при затриманні осіб, 
підозрюваних у вчиненні злочинів, обранні щодо них запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та додержання встановлених законом строків 
затримання і тримання обвинувачених під вартою під час попереднього 
слідства на заступників начальників ГУМВС України в Автономній 
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, 
місті Севастополі та на залізницях – начальників слідчих управлінь (відділів).

2. Заступникам начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ України – 
начальникам слідчих управлінь (відділів):

2.1. Ужити заходів до недопущення порушень законності слідчими 
при затриманні підозрюваних осіб, обранні щодо них запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту та додержання строків затримання і тримання 
обвинувачених під вартою.

2.2. Щомісяця перевіряти списки осіб, звільнених з ізоляторів 
тимчасового тримання, проводити звірки цих даних з матеріалами 
кримінальних справ, вивчати питання обгрунтованості затримань та 
контролювати рух цих справ.

2.3. Щомісяця проводити звірки з даними слідчих ізоляторів щодо:
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• обгрунтованості тримання обвинувачених під вартою;
• кількості звільнених з-під варти осіб у зв’язку із закінченням 

строку тримання під вартою, зміною або скасуванням запобіжного 
заходу, у тому числі у зв’язку з виправданням заарештованої особи 
або закриттям щодо неї кримінальної справи за реабілітаційними 
підставами;

• строків тримання заарештованих понад два місяці;
• надходження повідомлень до адміністрацій СІЗО про оголошення 

обвинуваченому про закінчення попереднього слідства і 
пред’явлення йому для ознайомлення матеріалів кримінальної 
справи, продовження строків тримання заарештованих під вартою, 
перерахування їх за прокурором або іншими органами.

2.4. Організовувати в усіх без винятку слідчих підрозділах регулярні 
перевірки (не рідше ніж один раз на квартал) стану дотримання законності 
при затриманнях, арештах, додержання встановлених законом строків 
тримання під вартою обвинувачених (підозрюваних) та розв’язання скарг 
про порушення законності під час затримання та тримання осіб під вартою. 
За результатами перевірок щокварталу аналізувати стан цієї роботи в 
підпорядкованих слідчих підрозділах. Результати цих аналізів обговорювати 
на колегіях та оперативних нарадах, вживати конкретних заходів до усунення 
виявлених недоліків, належним чином реагувати відносно тих керівників, 
які не забезпечили дотримання законності під час попереднього слідства у 
кримінальних справах.

Щокварталу разом із звітністю про роботу органів слідства та дізнання 
надсилати до Головного слідчого управління МВС України копії документів 
про стан додержання законності при затриманнях та арештах осіб, їх 
триманні під вартою та забезпечення права цих осіб на захист.

2.5. Протягом 10 діб з дня виявлення порушення законності проводити 
службові розслідування за кожним фактом:

• неповідомлення або не своєчасного повідомлення затриманого чи 
заарештованого про мотиви його арешту чи затримання;

• нероз’яснення затриманому, заарештованому права про можливість 
з моменту затримання, обрання запобіжного заходу захищати 
себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника 
або ненадання йому можливості скористатись таким правом; 
неповідомлення про затримання особи його близьких родичів;

• звільнення осіб з ізоляторів тимчасового тримання у зв’язку з 
непідтвердженням підозри або скінченням строку затримання;

• порушення вимог законодавства України, що регламентує строки 
тримання обвинувачених під вартою;
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• винесення виправдувальних вироків та закриття кримінальних 
справ відносно осіб, які утримувались під вартою.

3. За результатами службового розслідування складати письмовий 
мотивований висновок, який затверджувати особисто. Висновок службового 
розслідування разом із копіями наказів про покарання винних надсилати 
до Головного слідчого управління МВС України в 5-денний строк з дня їх 
затвердження.

Про вжиті заходи щодо осіб, які допустили порушення законності, 
доводити до відома кожного слідчого працівника на нарадах з підбиття 
підсумків роботи. На заняттях із службової підготовки ретельно аналізувати 
причини, які призвели до порушень законності слідчими, уживати заходів 
щодо їх усунення надалі.

4. Начальникам слідчих підрозділів органів внутрішніх справ:
4.1. Направляти в добовий термін спецповідомлення на ім’я заступника 

начальника ГУМВС, УМВС, УМВСТ України – начальника слідчого 
управління (відділу) про кожний випадок звільнення особи з-під варти у 
зв’язку із:

• не підтвердженням підозри у вчиненні злочину затриманою особою;
• закінченням установленого законом строку затримання 

підозрюваної особи;
• відмовою у винесенні постанови про обрання затриманому 

обвинуваченому (підозрюваному) запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту;

• відмовою у продовженні строку тримання обвинуваченого під 
вартою;

• закінченням установленого строку тримання під вартою.
4.2. Щомісяця надсилати до слідчих управлінь (відділів)
ГУМВС, УМВС, УМВСТ України списки осіб, які утримуються під 

вартою більше 2 місяців, у т.ч. і тих, що ознайомлюються з матеріалами 
кримінальної справи у порядку, встановленому статтею 218 КПК України (із 
зазначенням дати початку виконання цієї процесуальної дії).

4.3. При поверненні кримінальних справ на додаткове розслідування, 
якщо обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, 
забезпечити контроль за завершенням слідства або в установленому Законом 
порядку продовжувати строки тримання обвинуваченого під вартою, якщо у 
зв’язку із тяжкістю вчиненого ним злочину неможливо змінити запобіжний 
захід на інший, не пов’язаний із позбавленням волі.

4.4. Особисто вивчати всі кримінальні справи, за якими порушуються 
клопотання про продовження строків тримання обвинувачених під вартою, 
і давати в них письмові вказівки, спрямовані на всебічне, повне і об’єктивне 
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розслідування. У разі потреби створювати слідчі групи для розслідування 
цих справ.

4.5. З метою недопущення порушень законності під час виконання 
вимог, передбачених статтею 218 КПК України : особисто перевіряти 
зазначені в протоколі відомості про дату оголошення обвинуваченому про 
закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів справи для ознайомлення;

• щоденно контролювати систематичність ознайомлення 
обвинувачених та їх захисників з матеріалами справи;

• у разі явного затягування ознайомлення з матеріалами справи з боку 
обвинуваченого чи його захисника (захисників) давати вказівки 
слідчому в установленому законом порядку визначити певний строк 
для ознайомлення з матеріалами справи.

4.6. Налагодити систему контролю за переведенням обвинувачених з 
подальшим триманням під вартою у відання прокурора чи іншого органу 
досудового слідства. При неможливості повідомлення про це адміністрації 
СІЗО через поштовий зв’язок використовувати в таких випадках телеграф 
або доставляти необхідні документи в слідчі ізолятори посильними, але не 
пізніше ніж за добу до дня закінчення строку тримання обвинуваченого під 
вартою.

5. При виїзді працівників Головного слідчого управління МВС 
України, слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, УМВСТ у службові 
відрядження перевіряти на місцях стан законності при затриманнях і 
арештах, додержання строків тримання обвинувачених під вартою. При 
виявленні фактів порушень законності вживати відповідних заходів до 
усунення причин, що цьому сприяли, уживати заходів дисциплінарного 
впливу щодо винних посадових осіб.

6. Начальникам ізоляторів тимчасового тримання ГУМВС, УМВС 
України щомісяця (до 3 числа) направляти в слідчі управління (відділи) 
списки всіх затриманих слідчими органів внутрішніх справ протягом 
минулого місяця осіб, які були звільнені з-під варти, із зазначенням прізвища 
звільненої особи, слідчого, який її затримував, дат затримання і звільнення 
та підстав звільнення.

7. Начальникам слідчих ізоляторів Державного департаменту 
України з питань виконання покарань:

7.1. У разі ненадходження до місця попереднього ув’язнення не пізніш 
як за сім діб до закінчення строку тримання під вартою заарештованої особи 
письмового повідомлення слідчого про оголошення обвинуваченому про 
закінчення досудового слідства і про пред’явлення йому для ознайомлення 
матеріалів кримінальної справи або повідомлення про направлення 
кримінальної справи прокурору для затвердження обвинувального висновку 
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і переведення обвинуваченого з подальшим триманням під вартою у відання 
прокурора, або підписаного начальником слідчого підрозділу письмового 
повідомлення про продовження строків тримання під вартою письмово 
повідомляти про це слідчого, у провадженні якого перебуває справа, 
прокурора, який здійснює нагляд за її провадженням та додержанням 
кримінально-виконавчого законодавства, а також керівників слідчих 
управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, УМВСТ України.

7.2. Повідомлення про переведення обвинувачених з подальшим 
триманням під вартою у відання прокурорів приймати до виконання лише за 
наявності підпису прокурора про отримання кримінальної справи, завіреного 
печаткою прокуратури.

7.3. Щомісяця надсилати до слідчих управлінь (відділів)
ГУМВС, УМВС, УМВСТ України списки заарештованих осіб, щодо 

яких слідчими органів внутрішніх справ виконуються вимоги статей 218-220 
Кримінально-процесуального кодексу України у строки понад 10 діб.

7.4. Якщо на день закінчення строків тримання обвинуваченого під 
вартою не надійшло письмового повідомлення про продовження строку 
тримання його під вартою чи переведення обвинуваченого з подальшим 
триманням під вартою у відання прокурора або суду, а також письмового 
повідомлення слідчого про оголошення обвинуваченому про закінчення 
попереднього слідства і про пред’явлення йому для ознайомлення матеріалів 
кримінальної справи, то слід повідомляти про це прокурора, який здійснює 
нагляд за додержанням кримінально-виконавчого законодавства.

У разі звільнення такого обвинуваченого з-під варти направляти про це 
повідомлення начальнику слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, 
УМВСТ України.

8. Начальникам слідчих ізоляторів Державного департаменту України 
з питань виконання покарань, начальникам ізоляторів тимчасового тримання 
ГУМВС, УМВС України заборонити без письмового дозволу слідчого, за 
яким рахується заарештований (затриманий), його видачу працівникам 
оперативних та інших служб міліції.
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Загальна декларація прав людини
(Генеральна Асамблея ООН, 10 грудня 1948 року)

Генеральна Асамблея проголошує цю
Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого 

повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний 
орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом 
освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом 
національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного 
визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і 
серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

Стаття	1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 

Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного 
в дусі братерства.

Стаття	2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені 

цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, 
майнового, станового або іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі 
політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до 
якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, 
підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму 
суверенітеті.

Стаття	3
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 

недоторканність.

Стаття	4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і 

работоргівля забороняються в усіх їх видах.

Стаття	5
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або 

такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
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Стаття	6
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її 

правосуб’єктності.

Стаття	7
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на 

рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то 
не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було 
підбурювання до такої дискримінації.

Стаття	8
Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, 
наданих їй конституцією або законом.

Стаття	9
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або 

вигнання.

Стаття	10
Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення 

обгрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має 
право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута 
прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і 
безстороннім судом.

Стаття	11
1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право 

вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена 
в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при 
якому їй забезпечують усі можливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення 
будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не 
становили злочину за національними законами або за міжнародним 
правом. Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке 
могло бути застосоване на час вчинення злочину.

Стаття	12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і 

сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 
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тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має 
право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

Стаття	13
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце 

проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й 

свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття	14
Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших 

країнах і користуватися цим притулком.
Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності 

грунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить 
цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.

Стаття	15
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або 

права змінити своє громадянство.

Стаття	16
1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких 

обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися 
і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо 
одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що 
одружуються.

3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на 
захист з боку суспільства та держави.

Стаття	17
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і 

разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Стаття	18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право 

включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу 
сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом 
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з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і 
виконанні релігійних та ритуальних обрядів.

Стаття	19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; 

це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань 
та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими 
засобами і незалежно від державних кордонів.

Стаття	20
1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.

Стаття	21
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 

безпосередньо або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в 

своїй країні.
3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна 

виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які 
повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві 
шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, 
що забезпечують свободу голосування.

Стаття	22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення 

і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку 
її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 
національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 
структури і ресурсів кожної держави.

Стаття	23
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 

справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну 

оплату за рівну працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну 

винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та 
її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами 
соціального забезпечення.
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4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити 
до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Стаття	24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на 

розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.

Стаття	25
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи 

їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 
обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і 
добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, 
хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати 
засобів до існування через незалежні від неї обставини.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і 
допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні 
користуватися однаковим соціальним захистом.

Стаття	26
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути 

безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта 
повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна 
бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково 
доступною для всіх на основі здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської 
особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. 
Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі 
між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна 
сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй по підтриманню 
миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх 
малолітніх дітей.

Стаття	27
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті 

суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому 
прогресі і користуватися його благами.

2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних 
інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх 
праць, автором яких вона є.
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Стаття	28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при 

якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю 
здійснені.

Стаття	29
1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й 

можливий вільний і повний розвиток її особи.
2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати 

тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та 
забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і 
загального добробуту в демократичному суспільстві.

3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити 
цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.
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Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(Рим, 4.XI.1950)

(витяги)

Офіційний	переклад	із	поправками,	внесеними	відповідно	до	положень	
Протоколу	N	11*	

Переклад	здійснено	спільно	Міністерством	закордонних	справ	України	
та	 Українською	 Правничою	 Фундацією.	 Текст	 офіційного	 перекладу	
затверджено	Міністерством	 закордонних	 справ	 України,	Міністерством	
юстиції	України	та	Українською	комісією	з	питань	правничої	термінології.

Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, беручи 
до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року,

враховуючи, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне та 
ефективне визнання і дотримання прав, які в ній проголошені,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання 
між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і 
подальше здійснення прав людини та основних свобод,

знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основні свободи, які 
складають підвалини справедливості і миру в усьому світі і які найкращим 
чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій політичній демократії, 
а з іншого боку, завдяки загальному розумінню і дотриманню прав людини, 
від яких вони залежать,

сповнені рішучості, як уряди європейських країн, що є однодумцями 
і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи та 
верховенства права, зробити перші кроки до колективного забезпечення 
певних прав, проголошених у Загальній декларації,

домовилися про таке:

Стаття	1	Зобов’язання	поважати	права	людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під 

їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.
Розділ I Права і свободи

Стаття	2	Право	на	життя
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути 

умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання вироку суду, 
винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який 
законом передбачено таке покарання.
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2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що його вчинено на 
порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного 
застосування сили:

• при захисті будь-якої особи від незаконного насильства;
• при здійсненні законного арешту або для запобігання втечі особи, 

яка законно тримається під вартою;
• при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або 

повстання.

Стаття	3	Заборона	катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 

принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття	4	Заборона	рабства	та	примусової	праці
1. Ніхто не може триматися в рабстві або в підневільному стані.
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 

обов’язкову працю.
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’язкова 

праця» не поширюється на:
• будь-яку роботу, виконання якої звичайно вимагається під час 

тримання під вартою, призначеного згідно з положеннями статті 
5 цієї Конвенції, або під час умовного звільнення з-під варти; b) 
будь-яку службу військового характеру або, – у випадку, коли особа 
відмовляється від неї з релігійних чи політичних мотивів у країнах, 
де така відмова визнається, – службу, яка має виконуватися замість 
обов’язкової військової служби;

• будь-яку службу, яка має виконуватися у випадку надзвичайної 
ситуації або стихійного лиха, що загрожує життю чи благополуччю 
суспільства;

• будь-яку роботу чи службу, яка входить у звичайні громадянські 
обов’язки.

Стаття	5	Право	на	свободу	та	особисту	недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.
Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до 
процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як:
• законне ув’язнення особи після її засудження компетентним судом;
• законний арешт або затримання особи за невиконання законної 

вимоги суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, 
передбаченого законом;
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• законний арешт або затримання особи, здійснені з метою 
припровадження її до встановленого законом компетентного органу 
на підставі обгрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення 
або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти 
вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

• затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 
застосування наглядових заходів виховного характеру або законне 
затримання неповнолітнього з метою припровадження його до 
встановленого законом компетентного органу;

• законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг;

• законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання 
її незаконному в’їзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються 
заходи з метою депортації або екстрадиції.

2. Кожного заарештованого має бути негайно поінформавано 
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-
яке обвинувачення проти нього.

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту c пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед 
суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право 
здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд упродовж 
розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду. 
Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями явки в судове 
засідання.

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або затримання, 
має право на судовий розгляд, при якому суд без зволікання 
встановлює законність затримання і приймає рішення про 
звільнення, якщо затримання є незаконним.

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання на порушення 
положень цієї статті, має захищене позовом право на відшкодування.

Стаття	6	Право	на	справедливий	судовий	розгляд
1. Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та 

обов’язків або при встановленні обгрунтованості будь-якого 
кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право 
на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Судове 
рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть не 
допускатися в зал засідань протягом усього судового розгляду або 
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якоїсь його частини в інтересах збереження моралі, громадського 
порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, 
якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного 
життя сторін чи в разі крайньої необхідності, якщо, на думку 
суду, в особливих випадках публічність розгляду може зашкодити 
інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення вважається невинуватим доти, доки його вину не 
буде доведено згідно із законом.

3. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення, має щонайменше такі права:

• бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер і причину обвинувачення проти нього;

• мати достатньо часу й можливостей для підготовки свого захисту;
• захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 

захисника, обраного на власний розсуд, або – якщо він не має 
достатніх коштів для оплати правової допомоги захисника – 
одержувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають 
інтереси правосуддя;

• допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, 
а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих 
умовах, що й свідків обвинувачення;

• якщо він не розуміє мову, яка використовується у суді, або не 
розмовляє нею, – отримувати безоплатну допомогу перекладача.

Стаття	7	Ніякого	покарання	без	закону
1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні кримінального 

правопорушення на підставі будь-якої дії або бездіяльності, яка 
на час її вчинення не становила кримінального правопорушення 
за національними законами або за міжнародним правом. Не може 
також призначатися покарання, тяжче від того, яке застосовувалося 
на час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не стоїть на перешкоді судовому розглядові і покаранню 
будь-якої особи за будь-які дії чи бездіяльність, які на час їх вчинення 
становили кримінальне правопорушення згідно із загальними 
принципами права, визнаними цивілізованими націями.

Стаття	8	Право	на	повагу	до	приватного	і	сімейного	життя
1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

житла і до таємниці кореспонденції.
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2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення 
цього права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в 
демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської 
безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з 
метою захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття	9	Свобода	думки,	совісті	і	віросповідання
1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це право 

включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, 
а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як 
одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, 
в богослужінні, ученні, виконанні та дотриманні релігійних і 
ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для 
охорони громадського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб.

Стаття	10	Свобода	вираження	поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 

свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 
незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам 
вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або 
кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, 
обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадської 
безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для 
охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших 
осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або 
для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в 
демократичному суспільстві.

Стаття	11	Свобода	зібрань	та	об’єднання
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу 

об’єднання з іншими, включаючи право створювати профспілки і 
вступати до них для захисту своїх інтересів.
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2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за 
винятком тих, які встановлені законом в інтересах національної 
або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання 
злочинам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту прав 
і свобод інших осіб і є необхідними в демократичному суспільстві. 
Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 
здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, 
поліції або органів державного управління.

Стаття	12	Право	на	шлюб
Чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і 

створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення 
цього права.

Стаття	13	Право	на	ефективний	засіб	правого	захисту
Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, має 

право на ефективний засіб правого захисту у відповідному національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що діяли як 
офіційні особи.

Стаття	14	Заборона	дискримінації
Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується 

без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, 
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального 
походження, належності до національних меншин, майнового стану, 
народження або інших обставин.

Стаття	15	Відступ	від	зобов’язань	під	час	надзвичайної	ситуації
1. Під час війни або іншої надзвичайної ситуації в державі, яка 

загрожуює життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може 
вжити заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, 
виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, – за 
умови, якщо такі заходи не суперечать іншим її міжнародно-
правовим зобов’язанням.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від 
статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, 
або від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка використовує це 
право відступу від своїх зобов’язань, повною мірою інформує 
Генерального секретаря Ради Європи про всі вжиті нею заходи і про 
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причини їх вжиття. Вона також інформує Генерального секретаря 
Ради Європи про те, коли такі заходи було припинено і з якого часу 
положення Конвенції знову повністю виконуються.

Стаття	16	Обмеження	щодо	політичної	діяльності	іноземців
Ніщо в статтях 10, 11 і 14 не може розглядатися як таке, що перешкоджає 

запровадженню Високими Договірними Сторонами обмежень щодо 
політичної діяльності іноземців.

Стаття	17	Заборона	зловживання	правами
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь-якій 

державі, групі або особі будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або 
вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, 
що викладені в цій Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж 
передбачено в Конвенції.

Стаття	18	Обмеження	у	застосуванні	обмежень	на	права
Обмеження, які дозволяються цією Конвенцією щодо зазначених 

прав і свобод, можуть застосовуватися тільки з тією метою, для якої вони 
передбачені.

Розділ III Інші положення

Стаття	52	Запити	Генерального	секретаря
На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока 

Договірна Сторона надає роз’яснення щодо того, яким чином її внутрішнє 
законодавство забезпечує ефективне виконання будь-якого з положень цієї 
Конвенції.

Стаття	53	Гарантії	існуючих	прав	людини
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує або 

порушує будь-які права людини та основні свободи, які можуть гарантуватися 
законами будь-якої Високої Договірної Сторони або будь-якою іншою 
угодою, стороною якої вона є.

Стаття	54	Повноваження	Комітету	міністрів
Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням Комітету 

міністрів, наданих йому Статутом Ради Європи.
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Стаття	55	Відмова	від	інших	засобів	врегулювання	спорів
Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної 

домовленості вони не користуватимуться існуючими між ними чинними 
договорами, конвенціями або деклараціями для вирішення, шляхом 
оскарження, спору, який виникає внаслідок тлумачення або застосування 
цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не передбаченими цією 
Конвенцією.

4 (2). Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція може бути 
денонсована стосовно будь-якої території, на яку було поширено її дію згідно 
із заявою, зробленою на підставі статті 56.
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