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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються Конституцією України найвищою соціальною 

цінністю (ст. 3). Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Утвердження й забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком кожної правової держави. Особливого значення 

проблема забезпечення прав особи набуває у кримінальному провадженні, де за 

певних визначених законом умов до особи можуть бути застосовані заходи 

кримінального процесуального примусу. 

Одним із таких заходів, які обмежують конституційні права людини у зв’язку 

зі здійсненням кримінального провадження, є кримінальне процесуальне 

затримання. Незважаючи на його короткостроковість, обсяг обмеження права на 

свободу та особисту недоторканність є значним, а тому надзвичайно важливого 

значення набувають передбачені законом права затриманого, механізм і процедура 

їх забезпечення.  

Кримінальне процесуальне затримання посідає важливе місце в системі 

кримінального провадження і є одним із заходів кримінального процесуального 

примусу. Затримання суттєво впливає на обсяг прав осіб, до яких воно 

застосовується. Проведене опитування адвокатів міст Києва та Харкова та 

статистика правозахисних організацій (Української Гельсінської спілки з прав 

людини, Об’єднання правозахисних організацій «Правозахисний порядок денний») 

свідчать про непоодинокі випадки порушення прав затриманих. 

Недостатня ефективність реалізації механізму забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні потребує вдосконалення норм законодавства, а також 

діяльності правоохоронних, правозахисних та судових органів. Так, проведене 

анкетування слідчих суддів, працівників правоохоронних органів показало, що у 87% 

опитаних респондентів виникали проблеми у тлумаченні та застосуванні норм 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), що 

регулюють порядок здійснення кримінального процесуального затримання. Аналіз 

правозастосовної практики також свідчить про неоднозначне розуміння слідчими, 

прокурорами, слідчими суддями, адвокатами сутності, підстав і порядку 

застосування затримання у кримінальному провадженні.  

Проблеми, пов’язані із забезпеченням прав особи у кримінальному 

провадженні, що виникають під час здійснення кримінального процесуального 

затримання, зумовлені, насамперед, недостатньою нормативною регламентацією 

порядку та особливостей здійснення окремих видів затримання.  

Окремі проблемні питання застосування заходів процесуального примусу, 

порядку здійснення затримання, захисту прав затриманого у кримінальному 

провадженні, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність були 

предметом дослідження таких вітчизняних та зарубіжних учених:  Ю.П. Аленіна, 

М.С. Алєксєєва, Х.Б. Баутісти, А.А. Благодир, В.П. Бож’єва, І.М. Бретта, Ф. Вега, 

С. Герберта, Е. Гідденса, В.Г. Гончаренка, Б. Грей, В.М. Григор’єва, І.В. Гловюк, 

Ю.М. Грошевого, В.Г. Даєва, П. Джаксона, П.С. Елькінд, В.С. Зеленецького, 
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І. Валарта, О.В. Капліної, М. Каппеллеті, А. Каси, Л.Д. Кокорєва, В.М. Корнукова, 

М.М. Короткого, О.П. Кучинської, Л.М. Лобойка, Х.М. Ло-сано, В.Т. Маляренка, 

В.І. Мариніва, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, В.О. Попелюшка, В.В. Рожнової, 

С.М. Смокова, М.С. Строговича, В.М. Тертишника, С. Тоскано, Л.Д. Удалової, 

А.К. Флореса, М.С. Цуцкірідзе, С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, В.П. Шибіка, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумили, О.Г. Яновської та ін. 

Проте комплексно проблемні питання застосування кримінального 

процесуального затримання та забезпечення прав затриманого за КПК України 2012 

р. не досліджувалися. Усе це зумовлює необхідність подальших розробок у цьому 

напрямку та свідчить про актуальність теми дисертаційного дослідження, що і 

визначило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про 

Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 року № 361/2006, 

«Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів» від 28.03.2008 року № 276/2008, 

«Про концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08.04.2008 року 

№ 311/2008 та виконане відповідно до пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2011-2015 роки, ухвалених Національною Академією правових наук 

України (рішення від 24.09.2010 року № 14-10), планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, 

державна реєстрація 01111u008337), а також кафедри правосуддя.  

Дисертація виконана на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Національного університету «Юридична 

академія імені Ярослава Мудрого» (протокол № 4 від 20 грудня 2013 року). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, правових та практичних засад, спрямованих 

на удосконалення забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні.  

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: 

- надати визначення понять кримінального процесуального примусу, 

кримінального процесуального затримання, механізму забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні; 

- окреслити ґенезу інституту затримання у кримінальному провадженні; 

- класифікувати види кримінального процесуального затримання; 

- визначити гарантії забезпечення права затриманого на свободу та 

особисту недоторканність;  

- охарактеризувати затримання за ухвалою слідчого судді, суду, як 

гарантію забезпечення прав затриманого; 

- розробити теоретичні засади механізму забезпечення прав затриманих 

неповнолітніх; 
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- удосконалити теоретичні засади затримання окремої категорії осіб, які 

користуються правовим імунітетом, та іноземців; 

- визначити особливості затримання із проникненням у житло чи інше 

володіння особи; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України, які регламентують порядок кримінального процесуального 

затримання та забезпечують реалізацію прав затриманого у кримінальному 

провадженні. 

Об’єктом дослідження є правові відносини, що виникають під час 

застосування кримінального процесуального затримання як заходу процесуального 

примусу. 

Предметом дослідження є забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають 

положення діалектичного матеріалізму як загального способу пізнання суспільних 

явищ і процесів, а також загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.  

Метод діалектичного матеріалізму надав змогу розкрити основні поняття з 

обраної тематики завдяки використанню філософських категорій суті та явища, 

форми і змісту, кількості та якості, суб’єктивного й об’єктивного, а також законів 

переходу кількісних змін у якісні, єдності й боротьби протилежностей, закону 

заперечення заперечень тощо; метод історизму використовувався для висвітлення 

генези затримання, динаміки кримінальної процесуальної характеристики 

забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність (підрозділи 1.2., 

1.3., 1.4.); системно-структурний метод – для встановлення внутрішньої побудови 

механізму забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні та 

розроблення класифікації видів кримінального процесуального затримання 

(підрозділи 1.1., 1.4.); метод функціонального аналізу застосовувався для формування 

уявлення про правову характеристику сутності кримінального процесуального 

затримання особи, як поліфункціональної правової категорії, яка має виходи на 

різноманітні проблеми, визначаючи шляхи їх вирішення (підрозділи 1.1., 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4.); статистичні та соціологічні методи використані з метою збору 

інформації шляхом анкетування слідчих, прокурорів та суддів, а також узагальнення 

отриманих результатів і результатів вивчення кримінальних проваджень та 

статистичних даних щодо проблем здійснення затримання у кримінальному 

провадженні; формально-логічний (догматичний) – для уточнення понятійного 

апарату (підрозділи 1.1., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3.); порівняльно-правовий метод – в процесі 

порівняння міжнародно-правових, кримінальних процесуальних, а також 

підзаконних правових актів, що дало можливість внести конкретні пропозиції до 

чинного законодавства України (розділи 1-3). Названі методи використовувалися в 

роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту і 

об’єктивність дослідження. 

Нормативно-правовою базою дослідження стали положення: Конституції 

України, міжнародно-правових актів з охорони та захисту прав людини, практика 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), вітчизняне кримінальне та 
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кримінальне процесуальне законодавство, рішення федеральних судів Сполучених 

Штатів Америки, зарубіжне кримінальне процесуальне законодавство. 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій визначається і забезпечується емпіричною 

базою дослідження, яку становлять результати вивчення слідчої та судової практик з 

питань застосування кримінального процесуального затримання (70 кримінальних 

проваджень); ухвали слідчих суддів (3000 ухвал); щорічні звіти Генеральної 

прокуратури за 2012-2015 роки, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ за 2012-2015 роки; рішення ЄСПЛ (50 справ); дані, 

отримані під час опитування 650 респондентів (150 слідчих, 100 прокурорів, 300 

адвокатів та 100 суддів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних, правових та 

праксеологічних засад кримінального процесуального затримання за чинним КПК 

України. Обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й практики 

понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- надається визначення поняття «механізму забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні» як комплексної взаємодіючої системи процесуальних 

гарантій, інституційних повноважень уповноважених службових осіб та органів, а 

також загально-соціальних умов, що у сукупності забезпечують правомірну, 

належну та ефективну реалізацію прав затриманого у кримінальному провадженні, 

а в необхідних випадках – їх охорону, захист та/або відновлення;   

- розроблено системну класифікацію видів кримінального процесуального 

затримання; 

- обґрунтовано доцільність запровадження в Україні інституту затримання 

особливо важливих свідків (анг. - ‘material witness detention’); 

- доведено необхідність запровадження в законодавство України механізму 

захисту конституційних прав особи Ампаро де Лібертад (ісп. – ‘amparo de libertad’), 

який полягає у можливості здійснення заходів щодо захисту особистої свободи у трьох 

випадках: а) у разі загрози незаконного позбавлення особистої свободи; б) при втраті 

особистої свободи; в) у разі незаконного продовження строку обмеження особистої 

свободи; 

удосконалено: 

- визначення кримінального процесуального затримання, під яким слід 

розуміти самостійний тимчасовий захід кримінального процесуального примусу, 

що застосовується визначеними законом особами на строк не більше 72 годин з 

моменту безпосереднього обмеження свободи пересування затриманої  особи; 

- поняття кримінального процесуального примусу; 

- систему та ознаки заходів кримінального процесуального примусу; 

- теоретичні засади забезпечення прав особи, затриманої уповноваженою 

службовою особою та при здійсненні «законного» затримання; 
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набули подальшого розвитку: 

- науковий підхід щодо історичного розвитку кримінального процесуального 

затримання;  

- наукові ідеї про сутність кримінального процесуального затримання; 

- наукові підходи щодо гармонізації порядку реалізації гарантій прав 

затриманого в Україні з міжнародними, в тому числі європейськими стандартами;  

- положення щодо необхідності узгодження національного законодавства 

України з міжнародними стандартами у сфері забезпечення прав і основних свобод 

людини і громадянина під час застосування кримінального процесуального 

затримання; 

- особливості порядку превентивного затримання. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції використані: 

у нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного КПК України, 

інших правових актів, що регламентують порядок кримінального процесуального 

затримання (акт впровадження результатів дисертації в роботу Комітету з питань 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України № 04-20/12-1093 

від 08 травня 2014 р.); 

у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність правоохоронних органів (акт впровадження у 

практичну діяльність ГСУ МВС України від 22 січня 2015 р.);  

у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального 

процесу України», спецкурсів «Запобіжні заходи у кримінальному провадженні» та 

при підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

матеріалів (акти впровадження у навчальний процес та науково-дослідну діяльність 

Донецького юридичного інституту МВС України № 32 від 25 грудня 2014 р.; 

Академії адвокатури України № 220 від 17 березня 2015 р.; юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19 жовтня 

2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені у 

дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені автором особисто. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, у 

дисертації не використовувалися. Особисті теоретичні розробки дисертантки у 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, становлять 50%. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації доповідалися й 

обговорювалися: на засіданнях кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у виступах на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

«Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» (м. Харків, 2014 р.); 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. 

Львів, 2014 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (м. Київ, 2014 р.); «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Актуальні питання 
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державотворення в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету» (щорічна звітна конференція професорсько-

викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету) (м. Одеса, 2014 

р.); «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, 2015 р.); 

«Питання сучасної юридичної науки у дослідженнях молодих учених» (іноземними 

мовами) (м. Харків, 2015 р.); «Сучасне кримінальне провадження України: 

доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування» (м. Одеса, 2015 

р.); «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено у 20 наукових публікаціях, з них: 7 – у фахових виданнях 

України, 2 – у фахових виданнях іноземних країн (Австрія, Молдова), 11 – у 

збірниках тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (193 найменування) 

та 6 додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 200 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 

вивчення проблеми; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; охарактеризовано мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 

дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури й 

обсягу роботи. 

Розділ 1 «Затримання як захід кримінального процесуального примусу» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Сутність та класифікація видів кримінального 

процесуального затримання» розкрито характер і зміст кримінального 

процесуального примусу, сутність заходів процесуального примусу та з’ясовано 

місце затримання у системі заходів кримінального процесуального примусу. Такий 

підхід обумовлено тим, що затримання традиційно характеризується як засіб 

кримінального процесуального примусу, що є короткостроковим обмеженням 

свободи особи, до якої воно застосовано. 

Доводиться, що кримінальне процесуальне затримання має переслідувати такі 

цілі: 1) негайне припинення злочинної діяльності або загрози її здійснення; 2) 

оперативне запобігання приховуванню або знищенню доказів; 3) запобігання втечі 

особи, яка імовірно вчинила кримінальне правопорушення; 4) доставлення 

затриманого до уповноважених посадових осіб для вирішення питання про 

причетність особи до вчинення злочину та про застосування до неї запобіжного 

заходу; 5) забезпечення виконання вироку в частині кримінального покарання; 6) 

вирішення питання про екстрадицію розшукуваної особи. 
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Пропонується авторське визначення кримінального процесуального 

затримання як самостійного тимчасового заходу кримінального процесуального 

примусу, що застосовується визначеними законом особами на строк не більше 72 

годин з моменту безпосереднього обмеження свободи пересування затриманої  

особи.  

Визначається, що кримінальне процесуальне затримання – це складне правове 

явище, і, незважаючи на те, що протокол затримання може мати доказове значення, 

само по собі кримінальне процесуальне затримання є виключно заходом 

кримінального процесуального примусу і не спрямоване на виявлення, збирання, 

вилучення і фіксацію доказів, а має свою самостійну мету. 

Доведено, що нормативне закріплення мети затримання як заходу 

кримінального процесуального примусу надасть уповноваженим органам та 

посадовим особам можливість застосовувати затримання лише у випадках, коли 

ізоляція особи справді необхідна.  

Запропоновано наукову класифікацію видів кримінального процесуального 

затримання за такими критеріями: за необхідністю отримання ухвали слідчого судді, 

суду; за суб'єктом, що здійснює затримання;  за  процесуальним статусом 

затримуваної особи; за правовим статусом затримуваної особи; залежно від 

території здійснення затримання. 

У підрозділі 1.2. «Генеза затримання у кримінальному провадженні» 

здійснено аналіз правових пам’яток (Закони вавилонського царя Хамурапі, Договір 

Русі із Візантією 911 року, Коротку редакцію Руської правди, Розширену редакцію 

Руської Правди, Соборне уложення 1649 року, Статут кримінального судочинства 

1864 року) та з’ясовано, що впродовж розвитку правової системи нашої держави 

затримання завжди залишалося складовим елементом процесуального примусу, 

дещо відтворюючи підстави застосування затримання, що містилися у ст. 257 

Статуту кримінального судочинства 1864 р. 

Сформульовано періодизацію генези затримання у кримінальному 

провадженні на території України. Правове регулювання кримінального 

процесуального затримання досліджено за періодами правового регулювання 

кримінальних процесуальних відносин, а саме: 1) період розвитку процесуальних 

відносин на українських землях у дослов’янський період та період давньоруської 

державності; 2) період перебування українських земель у складі Польського 

Королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої; 3) період 

Української державності; 4) перебування українських земель у складі Російської 

імперії та Австро-Угорської монархії; 5) період Українського державотворення та в 

міжвоєнний період; 6) регулювання процесуальних відносин в УРСР. 

Робиться висновок, що затримання є одним із перших правових інститутів, 

виникнення якого продиктовано задачами розкриття і розслідування злочинів. При 

цьому спостерігається загальне походження, спорідненість і спадкоємність норм, що 

регулюють затримання з більш чіткою регламентацією порядку його здійснення на 

кожному етапі розвитку кримінальних процесуальних відносин. 

У підрозділі 1.3. «Забезпечення прав затриманого відповідно до статті 5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
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Європейського суду з прав людини» проведено комплексний аналіз рішень ЄСПЛ 

щодо порушення прав затриманого у кримінальному провадженні.  

На підставі результатів аналізу рішень ЄСПЛ визначено, що основними 

напрямками подальших теоретичних досліджень проблеми забезпечення права 

людини на свободу та особисту недоторканність повинні бути: розробка концепції 

забезпечення прав і свобод людини у сфері кримінального провадження; визначення 

теоретико-правових засад забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні; аналіз проблеми забезпечення права кожного на свободу та особисту 

недоторканність через призму практики ЄСПЛ; визначення заходів підвищення 

ефективності процесуального механізму державного та судового контролю за 

забезпеченням права затриманого на свободу та особисту недоторканність з 

обов’язковим урахуванням рішень ЄСПЛ. 

Обґрунтовано актуальність розробки наукою кримінального процесу 

ефективного та дієвого процесуального механізму для забезпечення права 

затриманого на свободу та особисту недоторканність. 

У підрозділі 1.4. «Міжнародний досвід правового регулювання механізму 

забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні» здійснено 

комплексне дослідження механізму забезпечення прав затриманого, актуальність 

якого детермінована основним завданням кримінального провадження – 

забезпечення захисту прав і свобод учасників кримінального провадження, а також 

необхідністю оптимізації існуючих судових процедур та їх адаптування до 

загальновизнаних міжнародних стандартів. 

Досліджено такі механізми забезпечення конституційних прав і свобод особи 

як процедура Хабеас Корпус (habeas corpus), Рекурсо де Ампаро (recurso de amparo 

або judicio de amparo) та процедуру реалізації права на оскарження незаконного 

затримання як вимога п. 4 ст. 5 КЗПЛ. 

Запропоновано запровадження механізму реалізації права кожного 

затриманого на оскарження в суді свого затримання за допомогою засобів 

автоматичного судового контролю. Для цього пропонується передбачити у чинному 

КПК України окрему норму, яка б передбачала: 1) обов’язок начальника ізолятора 

тимчасового тримання негайно надіслати до слідчого судді протокол затримання і, 

відповідно, – обов’язок слідчого судді негайно перевірити підстави та законність 

затримання; 2) обов’язок начальника ізолятора тимчасового тримання у разі 

оскарження затримання до суду негайно надіслати скаргу затриманого до суду; 3) 

строк розгляду слідчим суддею такої скарги; 4) обов’язок слідчого судді за 

результатами розгляду скарги винести ухвалу про законність затримання або про 

задоволення скарги і визнання затримання незаконним; 5) обов’язок слідчого судді 

надіслати копію ухвали за результатами розгляду скарги затриманому, прокурору, 

начальнику місця попереднього ув’язнення; 6) право прокурора або особи, щодо 

якої прийнято рішення, подати апеляцію на ухвалу слідчого судді, яка не зупиняє 

виконання ухвали слідчого судді. 

Удосконалено визначення поняття механізму забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні як комплексної взаємодіючої системи процесуальних 

гарантій, інституційних повноважень уповноважених службових осіб та органів, а 
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також загально-соціальних умов, що у сукупності забезпечують правомірну, 

належну та ефективну реалізацію прав затриманого у кримінальному провадженні, а 

в необхідних випадках – їх охорону, захист та/або відновлення. 

Розділ 2 «Забезпечення прав затриманого при застосуванні загальних 

видів кримінального процесуального затримання» складається із чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Затримання за ухвалою слідчого судді як гарантія 

забезпечення прав затриманого (затримання з метою приводу)» з’ясовано значення 

ухвали слідчого судді як гарантії забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні. 

Обґрунтовано, що ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання з метою 

приводу повинна бути однією із гарантій (одним із кримінальних процесуальних 

механізмів) забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні. Така 

ухвала повинна відповідати стандартам доброякісності процесуальних рішень, адже 

вона є підставою для обмеження права особи на свободу та особисту 

недоторканність. При цьому, уявляється, що слідчий суддя, ґрунтуючись на оцінці 

відповідності клопотання прокурора або слідчого за погодженням з прокурором про 

дозвіл на затримання з метою приводу стандартам доброякісності процесуальних 

рішень, повинен винести ухвалу, що відповідає стандартам доброякісності 

кримінальних процесуальних рішень.  

З’ясовано, що доброякісність ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з 

метою приводу як гарантія забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні означає відповідність такої ухвали стандартам доброякісності 

кримінальних процесуальних рішень: 1) законності; 2) обґрунтованості; 3) 

вмотивованості; 4) справедливості; 5) розумності; 6) своєчасності. 

У підрозділі 2.2. «Особливості забезпечення прав особи, затриманої в порядку 

ст. 207 КПК України» аналізується порядок «законного» затримання на підставі ст. 

207 КПК України. 

Здійснено порівняльно-правовий аналіз інституту «громадянського» 

затримання у таких державах як Австралія, Бразилія, Великобританія, Данія, Ізраїль, 

Канада, Мексика, Нова Зеландія, США, Фінляндія, Франція, Японія та інших. 

З’ясовано, що за практикою функціонування громадянського затримання у 

зарубіжних країнах, особа, що здійснює таке затримання, повинна розуміти, що вона 

ризикує сама стати обвинуваченим (за неправомірне затримання, за спробу видати 

себе за поліцейського, за викрадення людини, неправомірний арешт). Доведено, що 

інститут «законного» затримання в Україні потребує вдосконалення шляхом 

запровадження ряду додаткових гарантій забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність затриманої особи. 

Сформульовано систему додаткових гарантій особи, затриманої в порядку 

ст. 207 КПК України, а саме: 1) встановлення часових меж негайності доставлення 

затриманого до уповноваженої службової особи або повідомлення уповноваженої 

службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у 

вчиненні кримінального правопорушення (не більше 4-х годин з моменту 

затримання); 2) заборона утримувати затриманого протягом часу, що перевищує 



12 

 

 

 

чітко встановлений законом; 3) запровадження відповідальності за перевищення 

часових меж негайності доставлення затриманого до уповноваженої службової 

особи або повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та 

місцезнаходження затриманого; 4) пряма заборона на здійснення затримання, якщо 

про вчинення злочину громадянину стало відомо лише зі слів інших осіб, за 

відсутності явних ознак (слідів) кримінального правопорушення; 5) чітке 

законодавче визначення кола осіб, які є уповноваженими службовими особами; 6) 

допустимі методи і застосування сили до затримуваної особи; 7) кримінально-

правова відповідальність за завідомо незаконне затримання; 8) право затриманого на 

оскарження законності затримання. 

Звертається увага на проблеми тлумачення словосполучення «безпосередньо 

після вчинення злочину» (п. 2 ч. 2 ст. 207 КПК України). Відповідно, доводиться, 

що термін «безпосередності» необхідно тлумачити за аналогією правила 

«присутності» («in the presence» requirement), що використовується в американській 

моделі здійснення громадянського затримання.  

У підрозділі 2.3. «Забезпечення прав особи при затриманні уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України» аналізуються особливості 

здійснення затримання уповноваженою службовою особою. 

На підставі аналізу результатів проведеного анкетування суддів 

наголошується на тому, що проблема розуміння та вжиття сполучення 

«безпосередньо після вчинення злочину» та «щойно вчинила злочин» набуває 

практичного характеру, оскільки слідчі судді відмічають зниження кількості 

затримань уповноваженими службовими особами в порядку ст. 208 КПК України 

без попередньої ухвали слідчого судді, суду саме з причин неоднозначного 

тлумачення та визначення понять «щойно» та «безпосередньо» при здійсненні 

затримання уповноваженою службовою особою на підставі ст. 208 КПК України. 

Запропоновано систему прав затриманого, визначення поняття «затриманий», 

а також кола осіб, уповноважених на здійснення затримання у порядку ст. 208 КПК 

України, з’ясовано доказове значення протоколу затримання особи в порядку 

ст. 208 КПК України. 

Розроблено проект Інструкції про порядок дій уповноважених осіб (в органах 

та підрозділах внутрішніх справ) під час затримання підозрюваних у вчиненні 

злочину без ухвали слідчого судді або суду. 

У підрозділі 2.4. «Порядок здійснення превентивного затримання» 

аналізується порядок здійснення превентивного затримання (до 30 діб) особи без 

ухвали слідчого судді та відповідність інституту превентивного затримання 

положенням Конституції України та міжнародно-правовим нормам і стандартам. 

Наголошується на тому, що, незважаючи на законодавче закріплення 

превентивного затримання, норми, які його регулюють, частково суперечать 

гарантіям, встановленим Конституцією України, нормам КПК України та вимогам 

низки міжнародних нормативно-правових актів.  

Запропоновано та обґрунтовано необхідність внесення змін до Інструкції про 

порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції 

осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового 
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розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції. Пропонується внести зміни до Конституції України, 

наділивши Верховну Раду України повноваженням позбавляти права на «Хабеас 

Корпус» затриманих за підозрою у вчиненні терористичної діяльності військових та 

іноземців, що перебувають на території України. 

Розділ 3 «Особливості забезпечення прав затриманої особи при здійсненні 

спеціальних видів затримання» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Порядок затримання осіб із різним правовим статусом» 

здійснено аналіз порядку кримінального процесуального затримання залежно від 

правового статусу затримуваної особи, а саме: 1) затримання неповнолітніх (ст. 492 

КПК України); 2) затримання окремої категорії осіб (ст. 482 КПК України); 3) 

затримання іноземців, осіб без громадянства. 

Наголошується на відсутності детальної регламентації застосування до 

неповнолітніх кримінального процесуального затримання, що вказує на низький 

рівень правової захищеності неповнолітніх та наявність прогалин у механізмі 

забезпечення їхніх прав при здійсненні кримінального процесуального затримання.   

Сформульовано загальні вимоги та стандарти до застосування кримінального 

процесуального затримання до неповнолітніх осіб, розроблено механізм 

забезпечення прав затриманих неповнолітніх. 

Проаналізовано особливості порядку затримання окремої категорії осіб (Гл. 37 

КПК України), а також інститут затримання окремої категорії осіб відповідно до 

законодавства низки зарубіжних країн (Бельгія, Білорусія, Болгарія, Великобританія, 

Греція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Князівство Монако, Норвегія, Польща, 

Сербія, Словаччина, Федеративна Республіка Німеччина, Фінляндія, Франція, 

Чорногорія, Швеція). Наведено аргументацію про необхідність реформування 

порядку кримінального процесуального затримання окремої категорії осіб, зокрема, 

суддів і народних депутатів та запропоновано відповідні зміни до законодавства. 

Робиться висновок про те, що законодавство України, яке регулює 

депутатську недоторканність, потребує реформування та вдосконалення. Уявляється 

необхідним: 1) на законодавчому рівні закріпити можливість затримання депутата 

на місці вчинення злочину; 2) скоротити строк надання згоди ВРУ на затримання 

депутата; 3) поширити дію депутатського імунітету щодо затримання виключно на 

сесійний період. 

У підрозділі 3.2. «Особливості затримання, обумовлені територією його 

здійснення» проаналізовано порядок здійснення затримання залежно від території 

або місця його здійснення, яке відповідно до чинного законодавства України можна 

класифікувати таким чином: 1) затримання на території дипломатичних 

представництв та консульських установ; 2) затримання на повітряному, морському 

чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні; 3) затримання на тимчасово окупованій території України; 

4) затримання на території проведення АТО; 5) затримання у житлі чи іншому 

володінні особи. 
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Встановлено, що особливий порядок здійснення кримінального 

процесуального затримання на повітряному, морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, обумовлений 

необхідністю організації здійснення досудового розслідування у випадку вчинення 

злочину на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України. Аргументовано, що цей порядок здійснення затримання та механізм 

забезпечення прав затриманого потребує подальшого наукового осмислення та 

обґрунтування, а також реформування, доповнення та вдосконалення.  

Наголошується на тому, що чинним КПК України не передбачено можливість 

здійснення затримання з проникненням до житла чи іншого володіння особи, хоча 

така ситуація можлива на практиці.  

Запропоновано передбачити право слідчого, прокурора на проникнення до 

житла чи іншого володіння особи: 1) при здійсненні затримання з метою приводу – 

за умови зазначення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на затримання з метою 

приводу достовірної адреси затримуваного, права на проникнення до житла чи 

іншого володіння особи за умови наявності обґрунтованих підстав вважати, що 

особа, яка підлягає затриманню, знаходиться в цьому житлі чи іншому володінні; 

2) у разі здійснення затримання без ухвали слідчого судді, суду – лише у випадках 

безперервного переслідування особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та 

наявності обґрунтованих підстав вважати що переслідувана особа знаходиться в 

цьому житлі чи іншому володінні. При цьому, проникнення до житла з метою 

здійснення затримання повинно здійснюватися в умовах забезпечення прав 

учасників кримінального провадження та за правилами проведення обшуку в житлі 

чи іншому володінні особи. 

У підрозділі 3.3. «Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

за межами України та затримання іноземців» здійснено аналіз особливостей 

здійснення затримання особи, яка вчинила злочин за межами України, з метою 

екстрадиції та застосування кримінального процесуального затримання до осіб, які 

не є громадянами України, а також до осіб, що користуються дипломатичним 

імунітетом. 

Зроблено висновок про наявність особливих умов для затримання особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення за межами України: 1) запит про видачу в 

іноземну державу особи, яка розшукується іноземною державою; 2) вчинення 

особою кримінального правопорушення за межами України; 3) запитувана особа не 

є громадянином України. Аргументується, що ст. 582 КПК України потребує 

вдосконалення в частині строків повідомлення Міністерства закордонних справ 

України та компетентних органів іноземної держави про затримання особи. 

Пропонується запровадження в Україні інституту прискореної видачі осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення поза межами України, у разі, якщо таких осіб 

затримано в межах прикордонної території України. Наголошується на доцільності 

створення механізму прискореної видачі іноземних громадян, які вчинили злочин за 

межами України та затримані на кордоні України. 
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З метою вдосконалення механізму забезпечення прав затриманих у 

кримінальному провадженні, які не володіють державною мовою, запропоновано 

створити державний інтернет-ресурс із переліком прав затриманих у кримінальному 

провадженні з їх перекладом на іноземні мови, з метою створення умов для захисту 

затриманих від зловживань з боку уповноважених службових осіб в результаті 

неналежного ознайомлення затриманого з його правами до прибуття перекладача. 

Створення цього інтернет-ресурсу вирішить вказану у роботі проблему фізичної 

неможливості залучення перекладача під час затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення за межами України, та підлягає передачі іноземній 

державі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних, правових та практичних засад, спрямованих на удосконалення 

забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні, та сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, 

зокрема:  

1. Кримінальний процесуальний примус є сукупністю передбачених законом 

здійснюваних у встановленій кримінальній процесуальній формі заходів 

примусового впливу держави у особі уповноважених органів, які покликані 

забезпечити виконання обов’язків учасниками кримінального процесу та вирішення 

завдань кримінального правосуддя, застосування яких супроводжуються 

обмеженням конституційних прав і свобод людини в межах досудового 

розслідування, судового провадження та процесуальних дії у зв’язку із вчиненням 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Кримінальне процесуальне затримання – це самостійний тимчасовий захід 

кримінального процесуального примусу, що застосовується визначеними законом 

особами на строк не більше 72 годин з моменту безпосереднього обмеження 

свободи пересування затриманої  особи. 

Механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні є 

комплексною взаємодіючою системою процесуальних гарантій, інституційних 

повноважень уповноважених службових осіб та органів, а також загально-

соціальних умов, що у сукупності забезпечують правомірну, належну та ефективну 

реалізацію прав затриманого у кримінальному провадженні, а в необхідних 

випадках – їх охорону, захист та/або відновлення. 

2. Правове регулювання кримінального процесуального затримання, 

досліджене за періодами правового регулювання кримінальних процесуальних 

відносин на території України, свідчить про те, що затримання є одним із перших 

правових інститутів, виникнення якого об’єктивно продиктовано задачами 

розкриття і розслідування злочинів.  

Протягом періоду розвитку вітчизняного кримінального процесуального права 

спостерігається спорідненість і спадкоємність норм, що регулюють затримання 

особи. При цьому на кожному етапі розвитку кримінальних процесуальних відносин 
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порядок кримінального процесуального затримання врегульовується більш чітко та 

з урахуванням попередніх проблем його застосування. 

3. Запропоновано наукову класифікацію видів кримінального процесуального 

затримання за такими критеріями: 1) за необхідністю отримання ухвали слідчого 

судді, суду: за ухвалою слідчого судді, суду; без ухвали слідчого судді, суду; 2) за 

суб'єктом, що здійснює затримання: затримання уповноваженою службовою 

особою; затримання кожним, хто не є уповноваженою службовою особою; 3) за 

процесуальним статусом затримуваної особи: затримання підозрюваного; 

затримання обвинуваченого; 4) за правовим статусом затримуваної особи: 

затримання на загальних підставах; затримання неповнолітніх; затримання окремої 

категорії осіб; затримання іноземців, осіб без громадянства; 5) за правовим режимом 

місця затримання: затримання на території без особливого правового режиму; 

затримання на території дипломатичних представництв, консульських установ 

України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні; затримання у житлі чи іншому 

володінні особи.  

4. Гарантіями забезпечення права затриманого на свободу та особисту 

недоторканність повинні бути: 1) встановлення часових меж негайності доставлення 

затриманого до уповноваженої службової особи або повідомлення уповноваженої 

службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у 

вчиненні кримінального правопорушення (не більше 4-х годин з моменту 

затримання); 2) пряма заборона на утримання затриманого протягом часу, що 

перевищує чітко встановлений для такого утримання; 3) запровадження 

відповідальності за перевищення часових меж негайності доставлення затриманого 

до уповноваженої службової особи або повідомлення уповноваженої службової 

особи про затримання та місцезнаходження такої особи; 4) пряма заборона на 

здійснення затримання, якщо про вчинення злочину громадянину стало відомо лише 

зі слів інших осіб, за відсутності явних ознак (слідів) кримінального 

правопорушення; 5) чітке законодавче визначення кола осіб, які є уповноваженими 

службовими особами; 6) допустимі методи і застосування сили при здійсненні 

затримання; 7) кримінально-правова відповідальність за завідомо незаконне 

затримання; 8) право затриманого на оскарження затримання. 

5. Слідчий суддя,  ґрунтуючись на оцінці відповідності клопотання прокурора 

або слідчого за погодженням з прокурором про дозвіл на затримання з метою 

приводу стандартам доброякісності процесуальних рішень, повинен винести ухвалу, 

що відповідає стандартам доброякісності кримінальних процесуальних рішень.  

Відповідно, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу як кримінальне 

процесуальне рішення може бути визначено як виражений у формі ухвали 

індивідуальний правозастосовний акт, у якому слідчий суддя, суд як посадова особа 

або компетентний державний орган відповідно у встановленому законом порядку та 

в межах своєї компетенції з метою вирішення завдань кримінального провадження 

надає дозвіл на здійснення затримання з метою приводу і виражає владне 

волевиявлення про бездіяльність особи, до якої застосовується таке затримання, 
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щодо обов’язку з’явитися за викликом прокурора, суду, ґрунтуючись на фактичних 

обставинах і приписах чинного законодавства на момент прийняття рішення. 

6. Механізм забезпечення прав затриманих неповнолітніх повинен включати 

сукупність наступних умов: 1) затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого 

судді не повинно перевищувати 30 годин; 2) прокурор у справах про злочини 

неповнолітніх повинен здійснювати попередню перевірку законності застосування 

до неповнолітніх заходів процесуального примусу; 3) затримання неповнолітнього 

без ухвали слідчого судді повинно здійснюватися лише з метою припинення 

вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого злочину та доставлення такої особи до 

слідчого судді; 4) судовий контроль за забезпеченням прав затриманих 

неповнолітніх та законністю їх затримання повинен бути автоматичним; 

5) кримінальне провадження щодо неповнолітніх повинне здійснюватися за 

обов’язкової участі представників Служби у справах дітей та сім’ї. 

7. Законодавство України, яке регулює депутатську та суддівську 

недоторканність, потребує реформування та вдосконалення. Необхідно: 1) на 

законодавчому рівні закріпити можливість затримання депутата на місці вчинення 

злочину; 2) скоротити строк надання згоди ВРУ на затримання депутата; 

3) поширити дію депутатського імунітету щодо затримання виключно на сесійний 

період. 

Доцільним буде створення механізму прискореної видачі іноземних громадян, 

які вчинили злочин за межами України та затримані на кордоні України. З метою 

вдосконалення механізму забезпечення прав затриманих у кримінальному 

провадженні, які не володіють державною мовою, необхідно створити державний 

інтернет-ресурс із переліком прав затриманих у кримінальному провадженні з їх 

перекладом на іноземні мови, для створення умов для захисту затриманих від 

зловживань з боку уповноважених службових осіб в результаті неналежного 

ознайомлення затриманого з його правами до прибуття перекладача. 

8. При виконанні ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання особи з 

метою приводу виникає питання про співвідношення права на недоторканність 

житла чи іншого володіння особи та виконанням завдань кримінального 

провадження.  

Незважаючи на часткову регламентацію порядку проникнення до житла чи 

іншого володіння особи статтею 233 КПК України, необхідно на законодавчому 

рівні врегулювати можливість та порядок здійснення затримання у житлі чи іншому 

володінні особи. З метою удосконалення порядку здійснення затримання у житлі чи 

іншому володінні особи та належного забезпечення прав затриманого при цьому, 

необхідно передбачити право слідчого, прокурора на проникнення до житла чи 

іншого володіння особи: 1) при здійсненні затримання з метою приводу – за умови 

зазначення в ухвалі слідчого судді в ухвалі про дозвіл на затримання з метою 

приводу достовірної адреси затримуваного, права на проникнення до житла чи 

іншого володіння особи за умови наявності обґрунтованих підстав вважати, що 

особа, яка підлягає затриманню, знаходиться в цьому житлі чи іншому володінні; 

2) у разі здійснення затримання без ухвали слідчого судді, суду – лише у випадках 

безперервного переслідування особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та 
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наявності обґрунтованих підстав вважати, що переслідувана особа знаходиться в 

цьому житлі чи іншому володінні.  

9. З метою вдосконалення чинного кримінального процесуального 

законодавства України щодо забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні пропонується 1) внести зміни до ст.ст. 3, 41-1, 207, 208, 489, 492 КПК 

України; 2) внести зміни до п.п. 1.2, 2.2, 2.3, 2.6, 2.16 Інструкції про порядок 

превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, 

причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового 

розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції. 
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спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2015. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та 

праксеологічні засади забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні. Комплексно досліджуються проблемні питання застосування 

кримінального процесуального затримання та забезпечення прав затриманого в 

умовах дії КПК України 2012 р. Досліджено генезу розвитку кримінального 

процесуального затримання. 

Визначено сутність кримінального процесуального затримання, поняття 

механізму забезпечення прав затриманого. Запропоновано класифікацію видів 

затримання у кримінальному провадженні за різними критеріями. Сформульовано 

систему прав затриманого у кримінальному провадженні. Встановлено гарантії 

забезпечення права затриманого на свободу та особисту недоторканність. 

Запропоновано зміни до кримінального процесуального законодавства з 

метою удосконалення механізму забезпечення прав затриманого у кримінальному 

провадженні. 

Ключові слова: кримінальне процесуальне затримання, кримінальний 

процесуальний примус, класифікація затримання, права затриманого, забезпечення 

прав затриманого, затриманий, механізм забезпечення прав. 
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 Мельник А.Н. Обеспечение прав задержанного в уголовном 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
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университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, 

Киев, 2015. 

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих одиннадцать 

подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении 

обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными 

программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, 

сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация 

полученных результатов. 

В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые 

и праксеологические основы обеспечения прав задержанного в уголовном 

производстве. Комплексно исследуются проблемные вопросы применения 

уголовного процессуального задержания и обеспечения прав задержанного в 

условиях УПК Украины 2012 г.  

Исследован генезис развития уголовного процессуального задержания. Исходя 

из сравнительного анализа источников права, а также научной литературы 

определена сущность уголовного процессуального задержания. Предложена 

классификация видов задержания в уголовном производстве по различным 

критериям: 1) по необходимости получения определения следственного судьи, суда: 

по определению следственного судьи, суда; без определения следственного судьи, 

суда; 2) по субъекту, осуществляющему задержание: задержание уполномоченным 

должностным лицом; задержания каждым, кто не является уполномоченным 

должностным лицом; 3) по процессуальному статусу задерживаемого лица: 

задержание подозреваемого; задержание обвиняемого; 4) по правовому статусу 

задерживаемого лица: задержание на общих основаниях; задержание 

несовершеннолетних; задержание отдельной категории лиц; задержание 

иностранцев, лиц без гражданства; 5) по правовому режиму места задержания: 

задержание на территории без особого правового режима; задержание на 

территории дипломатических представительств, консульских учреждений Украины, 

на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под 

флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, 

расположенному в Украине; задержание в жилище или ином владении лица. 

На основании анализа научных источников автором определено понятие 

механизма обеспечения прав задержанного. Сформулирована система прав 

задержанного в уголовном производстве. Установлены гарантии обеспечения права 

задержанного на свободу и личную неприкосновенность. 

Определено значение определение следственного судьи как гарантии 

обеспечения прав задержанного в уголовном производстве. Сформулированы 

требования к определению следственного судьи о  разрешении на задержание с 

целью привода, как к доброкачественному судебному решению. Сделано вывод о 

том, что доброкачественность определение следственного судьи о разрешении на 

задержание с целью привода как гарантия обеспечения прав задержанного означает 

соответствие такого определения стандартам доброкачественности процессуальных 
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решений: 1) законности; 2) обоснованности; 3) мотивированности; 

4) справедливости; 5) разумности; 6) своевременности. 

Характеризуется механизм обеспечения прав задержанных 

несовершеннолетних, определена совокупность условий, которые должны иметь 

место при применении мер уголовного процессуального принуждения к 

несовершеннолетним. 

Установлено соотношение права на неприкосновенность жилища или другого 

владения с выполнением задач уголовного производства при совершении 

уголовного процессуального задержания с проникновением в жилище или другое 

владение лица. 

Предложены изменения в уголовное процессуальное законодательство с 

целью усовершенствования механизма обеспечения прав задержанного в уголовном 

производстве. 

Ключевые слова: уголовное процессуальное задержание, уголовное 

процессуальное принуждение, классификация задержания, права задержанного, 

обеспечение прав задержанного, задержанный, механизм обеспечения прав. 

 

SUMMARY 

 

Melnyk A. – Ensuring the rights of a detainee in criminal proceedings. –

Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 – сriminal 

procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2015. 

The author discusses the theoretical, legal and praxeological framework for the 

ensuring the rights of the detainee in criminal proceedings. The thesis explores the 

problematic issues of the criminal procedure order of detention and the detainee's rights 

under the Code of Criminal Procedure. It is investigated the genesis of the criminal 

procedure detention. Based on the comparative analysis of the sources of law and on 

scientific literature, author defines the essence of the criminal procedure detention. It is 

proposed the classification of types of detention according to the various criteria. 

Based on the analysis of the scientific sources, the author defines the concept of a 

mechanism of ensuring the rights of the detainee. It is formulated a system of the 

detainee’s rights in criminal proceedings. As well, it is established the guarantees of 

ensuring the rights of the detainee to liberty and security of person. 

It is proposed the changes to the criminal procedure law in order to improve the 

mechanism for ensuring the rights of the detainee in criminal proceedings. 

Keywords: criminal procedural detention, criminal procedural coercion, 

classification of detention, the rights of the detainee, ensuring the rights of the detainee, 

the detainee, a mechanism of ensuring rights. 

 


