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ВСТУП 

 

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 ефективність їх 

забезпечення визначають рівень демократії в державі. Охорона й забезпечення 

прав і свобод людини є головним завданням 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 
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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 учених:  Ю.П. Аленіна, М.С. Алєксєєва, 

А.А. Благодир, В.П. Бож’єва, В.Г. Гончаренка, В.М Григор’єва, І.В. Гловюк, 

Ю.М. Грошевого, В.Г. Даєва, П.С. Елькінд, В.С. Зеленецького, О.В. Капліної, 

Л.Д. Кокорєва, В.М. Корнукова, М.М. Короткого, О.П. Кучинської, 

Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, В.І. Мариніва, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, 

В.О. Попелюшка, Ю.Д. Притики, В.В. Рожнової, С.М. Смокова, 

М.С. Строговича, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, М.С. Цуцкірідзе, 

С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, В.П. Шибіка, О.Г. Шило, М.Є. Шумили, 

О.Г. Яновської та ін.; зарубіжних правників: Бретта І.М., Герберт С., Гідденса 

Е., Грей Б., Джаксона П., Каппеллеті М., Антоніо Карільо Флореса, Хосе Марія 

Ло-сано, Ігнасіо Валарта, Фернандо Вега, Мігель Уртадо де ла Мадрид, 

Альфонсо Каса, Сальвадор Тоскано, Хосе Бессер Баутіста та інших. 

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 
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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 
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затриманих неповнолітніх; 

- 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, 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 
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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, 

суддів та адвокатів, 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 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 574 респондентів (150 

слідчих, 86 прокурорів, 238 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 
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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 механізм 

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 приведення національного 

законодавства України до міжнародних стандартів 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.). 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації доповідалися 
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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 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, в тому числі 1 у співавторстві (не менше 50% 

авторського тексту), 2 – у фахових виданнях іноземних країн (Австрія, 

Молдова), в тому числі 1 у співавторстві (не менше 50% авторського тексту), 

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 

(266 найменувань) та 6 додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 

200 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАТРИМАННЯ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

1.1. Сутність та класифікація видів кримінального процесуального 

затримання 

 

Пізнання сутності кримінального процесуального затримання, на нашу 

думку, передусім, передбачає розкриття характеру і змісту кримінального 

процесуального примусу, який має місце при його застосуванні, заходів 

процесуального примусу та з’ясування місця 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, 

підозрюваної у вчиненні злочину. Водночас в юридичній літературі 

зустрічається й інша точка зору на сутність затримання підозрюваного: 

стверджується, що це і захід процесуального примусу (короткострокове 

позбавлення свободи), і слідча дія, направлена на збирання доказів [40, c. 4].
 
 

Конституцією України проголошено непорушність основних прав і 

свобод людини, серед яких – право на життя, на повагу гідності, на свободу й 

особисту недоторканність, невтручання в особисте життя, свобода пересування. 

Однак, в окремих випадках обійтися без втручання в деякі сфери життя людини 

без застосування заходів примусу неможливо.  

Питання застосування кримінального процесуального примусу 

досліджували такі вчені як М.С. Алєксєєв, В.Г. Даєв, П.С. Елькінд, 

В.І. Каменська, З.Ф. Коврига, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Ф.М. Кудін, 

В.Т. Маляренко, Ю.Д. Лившиц, Л.М. Лобойко, І.Л. Петрухін, М.С. Строгович, 

В.М. Тертишник, М.А. Чельцов, В.П. Шибіко та інші. Окремим примусовим 

заходам, перш за все затриманню та взяттю під варту, приділяли увагу 

Ю.П. Аленін, І.М. Гуткін, В.Г. Гончаренко, І.В. Гловюк, В.М Григор’єв, 
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А.П. Гуляєв, В.С. Зеленецький, О.П. Кучинська, М.А. Погорецький, 

В.В. Рожнова, С.М. Смоков, Л.Д. Удалова, О.Г. Шило та інші.  

Примус у кримінальному процесі залишається ефективним інструментом 

боротьби із злочинністю. Необхідність застосування примусових заходів 

виникає на різних стадіях процесу, на будь-якому його етапі [11, c. 143].  

Стосовно ознак процесуального примусу у науковій літературі слушно 

зазначається таке: 1) застосовування тільки в сфері кримінального судочинства; 

2) регламентація порядку й умов застосування процесуального примусу 

законом; 3) законність та обґрунтованість застосування; 4) наявність 

кримінально-процесуальних гарантій, прокурорського і судового нагляду за 

застосуванням процесуального примусу [72, c. 16].  

Варто погодитися із Л.М. Лобойко та В.В. Назаровим, які пропонують 

більш розширений перелік основних ознак кримінального процесуального 

примусу. Так, Л.М. Лобойко відносить до них: 1) державно-владний характер 

відносин, що виникають, розвиваються і припиняються в ході застосування і 

припинення конкретних заходів примусу; 2) примус пронизує все кримінальне 

провадження; 3) примус може полягати у фізичному, матеріальному або 

моральному (психологічному) впливі державного органу на суб’єкта 

кримінального процесу; 4) він завжди пов’язаний із певними обмеженнями 

прав і свобод суб’єктів процесу; 5) застосовується у разі, якщо авторитету 

закону і переконання в необхідності виконання приписів норм права є 

недостатньо; 6) заходи примусу застосовуються всупереч волі та бажанню 

суб’єктів; більше того, вони спрямовані на придушення волі, бажань та дій 

[104, c. 129]. 

В.В. Назаров висловлюється на користь таких ознак кримінального 

процесуального примусу: 1) застосовування лише у сфері кримінального 

провадження; 2) здійснення органами розслідування, прокуратурою і судом; 

3) застосування, пов’язане з обмеженням конституційних прав і свобод 

людини; 4) точна регламентація кримінальний процесуальним законом кола 

осіб, до яких застосовується кримінальний процесуальний примус, підстави, 

умови, форми, межі і порядок його застосування; 5) законність і 
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обґрунтованість застосування кримінального процесуального примусу 

забезпечується системою процесуальних гарантій прав особи, прокурорським 

наглядом і судовим контролем [118, c. 661]. 

У науковій літературі висловлюється слушна думка про те, що 

кримінальний процесуальний примус має бути обов’язково обґрунтованим і 

закріпленим виключно у законодавчих нормах відповідно до ст. 19 Конституції 

України та ст. 2 КПК України. А отже, обґрунтованість і нормативність є 

ознаками правомірного використання примусу у будь-якій правовій площині. 

Разом з тим, аналіз положень Конституції України дозволяє встановити ще й 

таку ознаку, як підконтрольність державі питань застосування примусу [45, 

c. 147]. 

На нашу думку, до ознак кримінального процесуального примусу також 

слід віднести передбачену законом процесуальну форму його застосування. 

Такий підхід обумовлений тим, що, як слушно зазначено М.С. Алєксєєвим, 

В.Г. Даєвим та Л.Д. Кокорєвим, процесуальна форма покликана, по-перше, 

сприяти встановленню істини по справі, в силу чого в процесуальні форми 

вливаються і в них закріплюються вироблені людською практикою способи 

пізнання дійсності, по-друге, процесуальна форма повинна забезпечувати 

дотримання прав і законних інтересів всіх учасників процесу, а це знаходить 

свій прояв у точному встановленні в законі порядку діяльності державних 

органів, які здійснюють провадження по справі, у встановленні гарантій 

дотримання прав учасників кримінального провадження [125, c. 112]. Звідси, у 

разі недотримання процесуальної форми застосування кримінального 

процесуального примусу, передбаченої кримінальним процесуальних 

законодавством, дії, що обмежують права і свободи людини, перетворюються у 

незаконні та підлягають припиненню. 

Отже, беручи до уваги наведені ознаки кримінального процесуального 

примусу, на нашу думку, уявляється можливим сформулювати наукове 

визначення поняття кримінального процесуального примусу як сукупності 

передбачених законом здійснюваних у встановленій кримінальній 

процесуальній формі заходів примусового впливу держави у особі 
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уповноважених органів, які покликані забезпечити виконання обов’язків 

учасниками кримінального провадження 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. 

Отже, кримінальний процесуальний примус здійснюється у вигляді 

передбачених законом примусових заходів, застосування яких завжди 

переслідує конкретну мету. В будь-якому випадку примусові заходи повинні 

застосовуватися лише внаслідок невиконання суб’єктами своїх процесуальних 

обов’язків. Прикладом таких заходів може бути затримання з метою приводу 

або привід як наслідок небажання з’явитися добровільно за викликом 

уповноваженої особи [179, c. 21]. 

Всі заходи кримінального процесуального примусу З.З. Зінатуллін 

класифікує за характером їх призначення: а) направлені головним чином на 

запобігання неналежної поведінки учасників кримінальної процесуальної 

діяльності і б) пов'язані переважно із збиранням і дослідженням засобів 

кримінального процесуального доказування [67, c. 12]. При цьому, неналежною 

вважається така поведінка, яка полягає в порушенні учасником кримінальної 

процесуальної діяльності покладених на нього законом обов'язків, які мають на 

меті протидію досягненню завдань кримінального судочинства. При цьому, за 

такої класифікації автор обґрунтовано відносить затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, до першої групи. 

У Фінляндії примусові заходи залежно від сфери, в яку здійснюється 

втручання, поділяють на три групи: 1) ті, що застосовуються до особи та 

обмежують її право на свободу та особисту недоторканність, 2) примусові 

заходи, які обмежують право власності та 3) заходи примусового характеру, які 

застосовуються судом. Статистичні дані поліції Фінляндії показують, що 

найбільш поширеними примусовими заходами, які застосовуються у 

кримінальному провадженні, є заходи, що застосовуються до особи та її права 

на свободу та особисту недоторканність [236]. Відповідно до «Акту про 
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примусові заходи» фінський законодавець справедливо відносить затримання 

особи саме до примусових заходів, які застосовуються до особи та обмежують 

її право на свободу та особисту недоторканність [237]. 

З’ясування сутності затримання передбачає розкриття його правової 

природи, тобто передбаченого законом призначення цієї дії в кримінальному 

судочинстві. Так, затримання відповідно до чинного КПК України (ч. 2 ст. 176) 

український законодавець визначив тимчасовим запобіжним заходом. Стосовно 

поняття запобіжних заходів у літературі наукового спрямування існують різні 

підходи.  

Д.А. Чухраєв слушно наголошує на тому, що поняття запобіжних заходів 

слід розглядати з урахуванням таких ознак: до кого їх застосовують, із якою 

метою, зміст запобіжних заходів. У переліку видів запобіжних заходів, 

передбачених законодавцем, автор виокремлює дві групи цих заходів 

примусового характеру: ті, що відображають зміст правовідносин тільки між 

державою та особою, щодо якої їх застосовують, а також правовідносин цих 

осіб із третьою особою [218, c. 228]. За такої класифікації затримання є 

примусовим заходом, який відображає зміст правовідносин між державою та 

особою, щодо якої їх застосовують. 

Уявляється обґрунтованою класифікація запобіжних заходів за 

наслідками їх застосування: а) заходи, що обмежують право на свободу і 

недоторканність особи; б) заходи, що обмежують право недоторканності житла 

і права особистої власності; в) заходи, що обмежують право на таємницю 

листування; г) заходи, пов'язані з обмеженням інших прав і свобод особи [205, 

c. 20-27], відповідно до якої затримання відноситься до запобіжних заходів, що 

обмежують право на свободу і недоторканність особи. 

Частина 2 статті 176 КПК України регламентує, що затримання є 

тимчасовим запобіжним заходом. Однак, деякі вчені слушно наголошують на 

тому, що визнання затримання запобіжним заходом тягне за собою 

необхідність врахування при його застосуванні усіх обставин, які закон 

зобов’язує враховувати під час застосування запобіжного заходу, враховувати 

тяжкість злочину, особу підозрюваного тощо, а це, в свою чергу, не відповідає 
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правовій природі та специфічним цілям цього примусового заходу [61, c. 88]. 

Враховуючи сказане, постає питання: чим є за своєю природою кримінальне 

процесуальне затримання – заходом процесуального примусу чи слідчою 

(процесуальною) дією? 

Узагальнення й аналіз кримінального процесуального законодавства та 

наукових публікацій демонструють відсутність однозначної позиції 

законодавця щодо сутності затримання, яке перестало розглядатися лише як 

захід, що запобігає ухиленню підозрюваного від слідства та суду, сприяли 

започаткуванню наукової дискусії у кримінальній процесуальній літературі ще 

у 1960 – 1980 роках. При цьому головною розбіжністю в поглядах вчених є 

власне бачення юридичної природи і сучасного процесуального статусу 

затримання: чи це тимчасовий запобіжний захід, сутність якого полягає в 

короткочасному арешті особи, підозрюваної в учиненні злочину, чи це 

процесуальна (слідча) дія, спрямована на протокольне засвідчення факту 

вчинення злочину затриманою особою [106, c. 221-222]. 

У юридичній літературі неодноразово здійснювались досить успішні 

спроби визначити правову природу затримання підозрюваного. Однак при 

цьому спостерігалась очевидна відсутність єдності наукових поглядів. Так, ряд 

вчених вважають затримання за своєю правовою природою виключно слідчою 

дією і засобом отримання доказів: І.М. Гуткін вказує, що затримання є слідчою 

дією [39, c. 50], І.Л. Петрухін вважає, що протокол затримання має доказове 

значення [128, c. 51]. Іншу групу вчених складають П.М. Давидов, Г.М. 

Міньковський, В.А. Похмелкін, О.А. Ратінов, Л.В. Франк, П.П. Якимов, які 

здавна заперечують належність затримання до слідчих дій, і, відповідно, 

способів збирання доказів, вказуючи, що затримання є суто заходом 

процесуального примусу. І.Л. Петрухін називає затримання особи 

превентивним процесуальним заходом [106, c. 222]. 

О.І. Білоусов та С.М. Смоков зазначають, що як в Україні, так і в країнах 

колишнього СРСР у спеціальній літературі існують три точки зору на сутність 

затримання підозрюваного. У відповідності до першої точки зору – це міра 

винятково кримінально-процесуального примусу, що полягає у короткочасному 
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арешті особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Відповідно до іншої – 

затримання є слідчою дією. У цьому аспекті підстави затримання, відображені в 

протоколі, є фактичними даними, що мають істотне доказове значення. Треті 

вважають, що затримання підозрюваного має подвійну природу. По-перше, це 

слідча дія, що є самостійним способом одержання доказів, по-друге, - 

тимчасовий запобіжний захід кримінального процесуального примусу, що 

полягає в арешті людини, підозрюваної у вчиненні злочину, за яке передбачене 

покарання у вигляді позбавлення волі [9, c. 15]. 

Зазначену поляризацію точок зору частково можна пояснити розвитком 

кримінального процесуального законодавства, що змінювало інституційну 

приналежність затримання, і відмінностями його регламентації в 

процесуальних законах різних країн. Так, КПК Республіки Білорусь 1961 року 

відносив затримання до невідкладних слідчих дій, чинний КПК Республіки 

Білорусі визначає затримання примусовим заходом. КПК ФРН і Четверта 

поправка до Конституції США також відносять затримання до тимчасових 

кримінальних процесуальних примусових заходів. 

Варто погодитися із В.М. Григор’євим, який наголошує на тому, що 

затримання є виключно заходом кримінального процесуального примусу, 

мотивуючи це тим, що такий захід призначений лише для використання у 

зв’язку із провадженням за фактом вчинення кримінального правопорушення 

[37, c. 68]. 

Найчастіше під затриманням розуміють лише специфічний примусовий 

захід, а саме: короткострокове позбавлення волі з метою створення умов для 

перевірки підозри, що виникла. Проте, прихильники трактування затримання як 

слідчої дії бачать його суть у тому, що підстави затримання, маючи важливе 

доказове значення, підлягають відображенню в протоколі затримання, який 

відноситься до числа джерел доказів. Зафіксовані у такій формі відомості про 

обставини затримання підозрюваного, на думку деяких авторів, набувають 

статусу доказів. Дійсно, ст. 99 КПК вказує на протоколи процесуальних дій як 

на джерела доказів. А отже, у тих випадках, коли затримання пов’язане з 

безпосереднім виявленням ознак злочину, дані, зафіксовані при затриманні 
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особи, набувають важливого доказового значення. Між тим, як переконливо 

зазначає І.М. Гуткін, конкретний виклад у протоколі підстав затримання 

підозрюваного пов'язане не з доказовим значенням протоколу, а із необхідністю 

обґрунтування рішення про обмеження особистої свободи особи, підозрюваної 

у вчиненні злочину [39, c. 23]. 

Зрозуміло, що затримання підозрюваного не може слугувати безперечним 

доказом його вини. З цієї причини одержані під час затримання відомості, як 

будь-які інші докази, підлягають ретельній і всебічній перевірці. Дійсно, 

затримання сприяє встановленню і закріпленню доказів «по гарячих слідах». 

Однак, не викликає заперечень обґрунтована думка С.А. Шейфера про те, що із 

цього не випливає, що воно являє собою самостійний спосіб збирання доказів 

[196, c. 34]. 

Ураховуючи наукові дослідження та норми законодавства можливо 

визначити правову природу затримання за такими ознаками слідчих дій, які 

відрізняють їх від інших дій процесуального і не процесуального характеру, що 

здійснюються в ході кримінального провадження: 1) регламентація 

кримінальним процесуальним законодавством; 2) спрямованість на збирання, 

перевірку і оцінку доказів; 3) підпорядкування єдиним правилам та вимогам 

оформлення та закріплення отриманих результатів; 4) можливість бути 

застосованими після порушення кримінального провадження, крім випадків, 

визначених КПК; 5) дозволяють об’єктивно фіксувати хід проведеної дії та її 

результати. 

Усі ознаки, крім другої, не викликають сумніву в тому, що вони 

стосуються кримінального процесуального затримання. Таким чином, наведене 

у найяскравіший спосіб демонструє відмінність слідчих дій від кримінальних 

процесуальних примусових заходів, а відповідно – і правову природу 

затримання, підтверджуючи, що кримінальне процесуальне затримання за 

своєю правовою природою є заходом кримінального процесуального примусу, 

а не слідчою дією.  

Важливим для обґрунтованості та правомірності законного застосування 

затримання, так само як і для пізнання сутності цього інституту, є визначення 
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його мети [10, c. 23]. Слід зазначити, що деякі автори не розрізняють мотиви і 

мету затримання. Мотиви затримання дуже близькі до цілей, проте не 

збігаються з ними. Так, М.М. Короткий вказує на те, що будь-яке затримання 

має переслідувати певні цілі, тобто бути мотивованим. З його твердження 

випливає висновок про те, що якщо є мета, то затримання мотивоване. Але в 

такому випадку досить визначити лише мету затримання, що уявляється 

недостатнім для підтвердження необхідності й правомірності застосування 

даної процесуального дії [80, c. 19]. 

У науковій літературі не склалося єдиної позиції щодо того, що є 

мотивами затримання. Існують, наприклад, такі визначення мотивів: 1) 

побоювання, що підозрюваний, у разі його залишення на свободі, буде 

продовжувати злочинні дії або переховуватися від дізнання або попереднього 

слідства, або перешкоджати встановленню істини [207, c. 179]; 2) конкретні 

факти, конкретні обставини, які обумовлюють необхідність затримання даної 

особи, свідчать про правомірність його затримання; 3) спонукання органу 

дізнання, які обумовлюють необхідність здійснення затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину або спонукальні причини, які виправдовують 

застосування цього заходу примусу [194, c. 140].  

Васильєва Є.Г. слушно наголошує на тому, що мотиви – це обумовлені 

потребами, внутрішні спонукання особи, які викликають у неї рішучість діяти у 

певний спосіб. Мета ж – це уявлення особи про ті бажані результати (зміни) у 

зовнішньому світі, які повинні відбутися в силу вчинення певних дій. Іншими 

словами, цілі означають те, до чого прагне особа, яка здійснює затримання, те, 

для чого проводиться затримання, а мотиви – це психічні, вольові процеси цієї 

особи, що визначають мету і викликають у неї бажання досягти мети [20, c. 32-

44].  

Словник української мови (СУМ-11) надає визначення слів мотив та мета 

таким чином: мотив – це підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку; причина 

[184]; мета - це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; ціль [185]. Тому, на 

нашу думку, уявляється правильною точка зору, яка полягає в тому, що мотив 

викликає і формує мету, а не навпаки. 
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Що стосується мети затримання як запобіжного заходу, то в науковій 

літературі панує більш менш єдина думка. 

Як вже було зазначено, кримінальне процесуальне затримання є заходом 

процесуального примусу, цілями якого є: 1) забезпечення явки особи для 

здійснення процесуальних дій; 2) запобігання вчинення інших кримінальних 

правопорушень; 3) запобігання ухилення від кримінальної відповідальності 

[189, c. 69]. 

Серед науковців переважає думка про те, що мета застосування 

затримання багато в чому співпадає з метою застосування запобіжних заходів: 

вони полягають в намірі органів і посадових осіб, які уповноважені 

здійснювати кримінальне провадження, обмежити підозрюваному чи 

обвинуваченому можливість переховуватися, вчиняти нові злочини, 

перешкоджати розслідуванню тощо. 

Так, відповідно до положень КПК України метою застосування 

запобіжних заходів (до числа яких віднесено затримання підозрюваного у 

вчиненні злочину) є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим 

покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) 

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, 

сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) 

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше 

кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у 

якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України). 

Разом з тим, затримання підозрюваного має й свої, самостійні цілі. 

Одночасно із кінцевою метою затримання має й безпосередні цілі, або, точніше 

кажучи, завдання: позбавити підозрюваного можливості ухилитися від слідства 

й суду, перешкодити встановленню істини по справі та займатися злочинною 

діяльністю [39, c. 8-9].  
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У науковій юридичній літературі зустрічається думка про те, що цілями 

затримання підозрюваного є визначення: 1) причетності особи до вчинення 

злочину; 2) необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під 

варту. Якщо ці обставини вже з'ясовані, то затримання неможливо. Не 

допускається затримання для отримання зізнань підозрюваного. Так, можливо 

виділити дві мети затримання: 1) кінцева мета – доставлення особи відповідним 

органам влади і 2) найближча – затримати особу, тобто позбавити її волі, і не 

дозволити їй продовжити злочинну діяльність або уникнути відповідальності. 

Якщо ж дії по затриманню особи були здійснені для досягнення іншої мети 

(наприклад, для самосуду), то це виключає їх правомірність. Слід мати на увазі, 

що саме наявність у затримуючих зазначеної мети, а не фактично досягнутий 

результат (наприклад, особа вирвалася і сховалася тощо), характеризує 

кримінальне процесуальне затримання як правомірне [207]. 

Алексєєв А.Н. та Є.Г. Васильєва якості мети затримання називають 

з'ясування причетності затриманого до злочину і вирішення питання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Такими цілями 

можуть бути також перешкоджання підозрюваному продовжувати злочинну 

діяльність, сховатися від слідства і суду, перешкодити встановленню істини 

[206; 20, c. 32-34].  

А.В. Наумов зазначає про єдину мету затримання – доставлення злочинця 

до органів влади і запобігання можливості здійснення ним нових злочинів [171, 

c. 502]. Н.Ф. Кузнєцова та І.М. Тяжкова вказують на те, що цілі затримання – 

по-перше, доставлення особи, що вчинила злочин, до відповідних органів 

міліції, прокуратури, органів державної безпеки тощо, по-друге, запобігання 

тим самим можливості вчинення затриманим нових злочинів [94, c. 463]. 

КПК України не дає конкретного визначення затримання та не закріплює 

нормативно його мету (за винятком затримання з метою приводу). У той же час 

проведене нами опитування суддів судових палат у кримінальних справах 

апеляційних судів областей України показало, що 81,5% опитаних респондентів 

вважають необхідним передбачити в чинному КПК України визначення 
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поняття і мети затримання для належного забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні. 

Визначення поняття і мети затримання передбачено у КПК Республіки 

Узбекистан (ч. 1 ст. 220): затримання полягає в короткостроковому позбавленні 

волі особи, підозрюваної у вчиненні злочину, з метою припинення її злочинної 

діяльності, запобігання втечі, приховування або знищення нею доказів [77]. 

У науковій літературі Угорщини переважає думка про те, що затримання 

є виключенням із загальної заборони застосування примусових заходів держави 

до фізичних осіб. У статті 5 Конституції Угорщини міститься аналогічне 

Українській Конституції положення, яке стосується права кожного на свободу 

та особисту недоторканність і заборону її обмеження не інакше як на підставі 

закону і не інакше як з метою, визначеною у кримінальному процесуальному 

законодавстві [252, c. 175]. 

У США поліція має право на затримання осіб, якщо метою затримання є 

забезпечення завдань кримінального правосуддя, в тому числі забезпечення 

публічних інтересів нарівні з метою з’ясування, чи є затримана особа 

злочинцем, та забезпечення невідворотності покарання за вчинений злочин 

[251, c. 2]. Західна енциклопедія Американського права дає вказівку на те, що 

метою затримання є приведення заарештованого до суду або іншим чином 

забезпечення виконання закону про кримінальну відповідальність. Затримання 

виконує функцію повідомлення суспільства, що затримана особа є 

підозрюваною у вчиненні злочину, стримування затриманої особи від вчинення 

інших злочинів [254]. 

Законодавством Південно-Африканської Республіки закріплено, що єдина 

мета затримання – забезпечення того, що підозрюваний постане перед судом, 

щоб відповісти на обвинувачення. Якщо це не було метою або мотивом 

затримання, таке обмеження свободи та недоторканності особи є незаконним. 

Мета затримання закріплена і у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – КЗПЛ), де пп. с) п. 1 статті 5 закріплює, що 

законне затримання особи здійснюється з метою допровадження її до 

компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні 



24 

нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти 

вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення [75]. 

Деякі науковці вважають, що мета затримання становить собою 

запобігання протиправним діям та з'ясування причетності затриманого до 

вчиненого кримінального правопорушення. Така мета досягається шляхом 

захоплення правопорушника, виявлення та закріплення слідів кримінального 

правопорушення та інших фактичних даних, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню, перешкоджання 

спробам підозрюваного сфальсифікувати докази та уникнути відповідальності 

за вчинене діяння [90].  Назаров В. В. та Омельяненко Г. М. також зазначають, 

що метою затримання є 1) з´ясування причетності затриманого до злочину; 2) 

вирішення питання про взяття його під варту [41, c. 243]. 

Кримінально-процесуальний кодекс Казахстану визначає в якості мети 

затримання з'ясування причетності особи до злочину і вирішення питання про 

застосування до нього запобіжного заходу у вигляді арешту (ст. 132 ч. 1) [204]. 

Однак, на нашу думку, така законодавча та наукова позиція не є 

обґрунтованою та не відповідає духу конституційного права на особисту 

свободу та особисту недоторканність, адже затримання лише заради з'ясування 

причетності особи до злочину і вирішення питання про застосування до неї 

запобіжного заходу, за відсутності бажання у затримуваної особи 

переховуватися, продовжувати злочинну діяльність або приховувати 

(знищувати) докази, не є виправданим. Особиста свобода, в свою чергу, 

повинна обмежуватися тільки тоді, коли без цього досягнення поставлених 

цілей неможливе. Таким чином, положення процесуальних законів тих країн, де 

законодавчо закріпленою метою затримання є припинення злочинної 

діяльності, запобігання втечі, приховування або знищення доказів 

затримуваним, є більш виправданою та справедливою. 

Деякі вчені слушно наголошують на тому, що цілями затримання є: 1) 

негайне припинення злочинної діяльності, 2) оперативне запобігання 

приховування чи знищення доказів, а також 3) запобігання втечі особи, яка 
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імовірно вчинила злочин. Такі цілі вважають притаманними затриманню В.С. 

Чистякова [203], А.П. Гуляєв [74], В.А. Михайлов [116] та інші.  

Є.І. Макаренко зазначає, що здійснюване в силу своєї невідкладності 

короткочасне затримання має за мету: 1) з’ясувати причетність затриманої 

особи до вчиненого злочину, 2) припинити спробу сховатися від дізнання, 

досудового слідства та суду, 3) не припустити спроб протидії встановленню 

істини по справі, 4) припинити подальшу злочинну діяльність, 5) вирішити 

питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді 

тримання від вартою (арешту) [107, c. 200]. 

Що стосується з'ясування причетності особи до злочину і вирішення 

питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, уявляється обґрунтованою думка А.П. Рижакова, який вказує, що це 

вже не цілі, а завдання кримінального процесуального затримання [174, c. 322].  

На нашу думку, обґрунтованою є наукова позиція про те, 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 злочин, 4) доставлення затриманого до уповноважених посадових осіб 

для вирішення питання про причетність особи до вчинення злочину та про 

застосування до неї запобіжного заходу, а також 5) забезпечення виконання 

вироку в частині кримінального покарання та 6) вирішення питання про 

екстрадицію розшукуваної особи. 

Так, з наведеного вище очевидно, що кримінальне процесуальне 

затримання обумовлюється потребами практики і спрямовується як на 

здійснення ефективної превенції та протидії злочинності, так і на створення 

системи процесуальних гарантій та механізму реалізації прав затриманих осіб.  

Затримання передбачає суттєве обмеження права особи на свободу та 

особисту недоторканність, а отже, держава зобов’язана на законодавчому рівні 

передбачити процесуальний механізм його застосовування, який би виключав 

можливість неоднакового тлумачення норм КПК України у процесі 

правозастосування. 
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Ст. 29 Конституції України, ст. 5 КЗПЛ, а також ст. 14 КПК України 

передбачають, що обмеження права особи на свободу та особисту 

недоторканність допускається виключно у передбачених законом випадках та 

за процедурою, чітко встановленою законом. Аналіз слідчої та судової 

практики свідчить про те, що при досудовому провадженні мають місце факти 

незаконних затримань осіб та недодержання умов тримання їх під вартою, 

порушення матеріальних та процесуальних прав затриманих [217, c. 192]. 

Відповідно до офіційної статистики Генеральної прокуратури стосовно 

здійснення кримінального процесуального затримання (Відомості про 

затримання осіб як підозрюваних у кримінальних провадження слідчих 

прокуратури), станом на жовтень 2015 року було затримано 799 осіб у порядку 

ст. 207 та 208 КПК України, і жодної особи не звільнено за непідтвердженням 

підозри у вчиненні злочину. Якщо говорити про додержання принципу 

законності при застосуванні кримінального процесуального затримання та при  

триманні затриманих у кімнатах для затриманих та доставлених чергових 

частин органів внутрішніх справ, то із офіційної статистики бачимо, що до 

відповідальності за порушення закону при триманні затриманих у кімнатах для 

затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ 

притягнуто 762 працівника правоохоронних органів за період дії чинного КПК 

України. 

Варто погодитися із А.К. Черновою, яка вказує, що здебільшого негативні 

факти з практики затримання у кримінальному провадження свідчать як про 

недосконалість чинного законодавства з цих питань, так і про необхідність 

глибшого теоретичного аналізу існуючих проблем правозастосовної діяльності, 

узагальнення накопиченого теоретичного та емпіричного матеріалу, 

обґрунтування проблеми затримання особи. Ці практичні проблеми виникають, 

на думку А.К. Чернової, у зв´язку з тим, що закон не досить чітко визначає 

сутність, зміст і процесуальну форму затримання [217, c. 194]. 

Дійсно, проблеми затримання мають теоретичний, законодавчий та 

практичний аспекти. І одним із таких теоретичних аспектів проблем є, на наш 

погляд, класифікація його видів. 
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Питанню класифікації видів затримання приділено значну увагу 

науковцями-криміналістами, серед яких: О.В. Волохова, М.М. Єгоров, М.В. 

Жижина, А.В. Кофанов, В.О. Маярова та інші. Проблемам кримінального 

процесуального затримання присвячено праці таких учених-процесуалістів як: 

Р.Т. Благута, В.Г. Гончаренко, В.О. Попелюшко, С.М. Смоков, Л.Д. Удалова, 

О.Ю. Хабло, В.П. Шибіко, О.Г. Шило. Однак не зважаючи на велику кількість 

наукових праць, присвячених проблемам затримання, питання класифікації 

видів кримінального процесуального затримання відповідно до чинного КПК 

України залишається невирішеним. 

Розглядаючи криміналістичну класифікацію видів затримання, зазначимо, 

що науковці виділяють залежно від: 1) кількості затриманих осіб – одиночне і 

групове затримання; 2) місця проведення – затримання у квартирі, службовому 

приміщенні, міському транспорті, вагоні поїзда, каюті судна, громадському 

місці, на вулиці, на відкритій місцевості тощо; 3) часу на підготовку – з 

попередньою підготовкою або без такої (по гарячих слідах); 4) наявності зброї – 

затримання озброєної чи неозброєної особи [82]. 

С.М. Слинько на підставі аналізу норм КПК України виокремлює два 

види затримання: 1) на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання з метою приводу (ст. 187-191); 2) без ухвали слідчого судді, суду 

(ст. 207, 208) [182]. 

У той же час деякі вчені виділяють такі види затримання: 1) затримання 

на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою 

приводу (у порядку статей 190-191 КПК); 2) законне затримання (у порядку ст. 

207 КПК) 3) затримання уповноваженою службовою особою (у порядку ст. 208 

КПК); 4) затримання з метою екстрадиції (у порядку ст. 582 КПК України). Ці 

види затримання відрізняються за цільовим призначенням, підставами та 

порядком застосування, а також суб’єктами, які уповноважені приймати таке 

рішення [86]. 

В.Г. Гончаренко зазначає, що згідно з нашим кримінальним 

процесуальним законодавством затримання як тимчасова ізоляція 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення 
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може бути п’яти видів, кожний з яких, маючи однаковий процесуальний статус, 

відрізняється окремою метою та особливостями процедурного характеру: а) 

затримання підозрюваного, обвинуваченого, свідка за ухвалою слідчого судді 

або суду з метою забезпечення приводу для участі у проведенні процесуальних 

дій під час досудового розслідування або судового розгляду, якщо їх участь у 

проведенні цих дій є обов’язковою і вони не з’явились без поважних причин на 

виклик слідчого або суду (ст. ст. 139, 140 та 187–191 КПК України); б) 

затримання підозрюваного, обвинуваченого за ухвалою слідчого судді, суду, 

якщо до одного з них має бути застосований запобіжний захід, не пов’язаний із 

триманням під вартою (ст. ст. 187, 204 КПК України); в) законне затримання 

(кожним кожного) в точно встановлених законом випадках без ухвали слідчого 

судді, суду (ст. 207 КПК України); г) затримання без ухвали слідчого судді, 

суду уповноваженою службовою особою в точно встановлених законом 

випадках (ст. 208 КПК України); д) затримання народних депутатів, суддів та 

інших осіб, визначених ст. 480 КПК України [33, c. 13]. В цілому підтримуючи 

зазначену наукову позицію, вважаємо помилковим віднесення автором приводу 

свідка до різновидів кримінального процесуального затримання та 

виокремлення поняття «затримання свідка» відповідно до чинного КПК 

України.  

Дійсно, відповідно до ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому 

супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу 

про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Однак на 

підставі порівняльно-правового аналізу інституту затримання свідків 

відповідно до кримінального процесуального законодавства зарубіжних країн, 

уявляється недоцільним змішування понять приводу свідка та кримінального 

процесуального затримання. Для порівняння наведемо приклад прямого 

законодавчого закріплення процедури затримання свідків в США. 

Так, за чинним кримінальним процесуальним правом в США, за певних 

обставин, федеральні закони та закони штатів наділяють правом співробітників 

правоохоронних органів затримувати осіб, які не є причетними до здійснення 

злочинної діяльності. Повноваження для здійснення такого затримання 
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знаходять свій вияв у інституті затримання особливо важливих свідків [263] 

(англ. – ‘material witness detention’), яке законодавець США відносить до 

«спеціального» затримання або затримання для спеціальних потреб. 

Важливий свідок в американському праві (англ. ‘material witness’) – це 

особа, яка володіє інформацією, щодо якої існує презумпція, що вона 

стосується кримінальної справи. Відповідно до параграфу 3144 розділу 18 

Кодексу США уповноважена особа правоохоронних органів має право 

звернутися до суду для отримання ордеру на затримання важливого свідка. При 

цьому, така уповноважена особа зобов’язана подати письмовий запит про 

затримання свідка, довівши, що, по-перше, цей свідок володіє істотною 

інформацією стосовно кримінальної справи, і, по-друге, що в подальшому 

практично буде неможливо забезпечити його присутність за допомогою простої 

судової повістки [228]. 

Хоча точні відповіді на ці питання ще не надані Верховним судом 

Сполучених Штатів чи апеляційними судами, з урахуванням достатньої 

кількості судових прецедентів [250], які стосуються права офіцера на 

затримання важливого свідка, на сьогодні можна зробити обґрунтований 

висновок про те, що право на затримання важливого свідка у США повинне 

розглядатися у контексті інституту «спеціального» затримання або затримання 

для спеціальних потреб (англ.- ‘special needs detention’). Судовою практикою 

США вироблена загальна позиція, відповідно до якої уповноважені посадові 

особи можуть здійснювати затримання для спеціальних потреб лише за 

одночасного існування двох умов: 1) громадський інтерес як основна мета 

затримання (основною метою затримання повинно бути забезпечення 

публічних інтересів нарівні з метою з’ясування, чи є затримана особа 

злочинцем); 2) перевага суспільного інтересу над рівнем втручання в особисте 

життя особи (необхідність застосування затримання повинна переважати над 

рівнем серйозності втручання держави у свободу та особисту недоторканність 

людини) [251]. 

Таким чином, на відміну від законодавства України, кримінальне 

процесуальне право Сполучених Штатів Америки володіє історією 
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санкціонування затримання важливих свідків з метою забезпечення їх 

присутності у суді та гарантування дачі ними показань щодо особливо тяжкого 

злочину [263].  

Ще одним видом кримінального процесуального затримання є 

превентивне затримання, яке було запроваджено Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо 

превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції 

осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години» та 

Інструкцією 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 

передбачено, що з метою захисту громадян, держави і суспільства від 

терористичних загроз у районі проведення довготривалої антитерористичної 

операції, як виняток, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, 

може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної 

діяльності, на строк понад 72 години, але не більше ніж на 30 діб. Граничний 

строк превентивного затримання не може перевищувати 30 діб. Підставою для 

превентивного затримання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 

особою терористичної діяльності. На детальнішому аналізі превентивного 

затримання ми зупинимося у підрозділі 2.4. 

Враховуючи наведене вище та на підставі аналізу норм чинного КПК 

України, пропонуємо наступну наукову класифікацію видів кримінального 

процесуального затримання, яка представлена у формі схеми у Додатку № 1. 

Отже, за своєю сутністю інститут затримання особи є важливим 

складовим елементом системи заходів кримінального процесуального  

примусу; він повинен чітко обмежуватися випадками дійсної необхідності з 

метою захисту інтересів суспільства та окремих громадян.  

Законодавче визначення поняття затримання та його цілей уявляється 

позитивним моментом, так як саме поняття та мета дозволять відмежувати 

кримінальне процесуальне затримання від інших видів процесуального 
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примусу, а також впровадити додаткові гарантії захисту прав і свобод 

затриманого від неправомірного та необґрунтованого затримання. Нормативне 

закріплення цілей затримання як заходу кримінального процесуального 

примусу надасть уповноваженим органам та посадовим особам можливість 

застосовувати затримання лише у випадках, коли ізоляція особи справді 

необхідна. У зв’язку із наведеним, вважаємо необхідним запропонувати 

нормативно закріпити мету (цілі) затримання у КПК окремою статтею. 

Підсумовуючи, приходимо до висновку про те, що кримінальне 

процесуальне затримання – це складне правове явище, і незважаючи на те, що 

окремі елементи протоколу затримання можуть мати доказове значення, само 

по собі кримінальне процесуальне затримання є виключно заходом 

кримінального процесуального примусу, не є слідчою дією і не спрямоване на 

виявлення, збирання, вилучення і фіксацію доказів, а має свою самостійну мету. 

Затримання пов’язане із необхідністю попередити злочин чи його 

зупинити. Виходячи із призначення, мети та комплексного розуміння сутності 

затримання, уявляється, що примусові заходи та, зокрема, кримінальне 

процесуальне затримання, не містять в собі ознак покарання та ставлення 

держави у особі уповноважених органів та посадових осіб до затриманої особи 

як до злочинця.  

Взявши за основу прийняті в теорії права підстави класифікації правових 

інститутів [198, с. 148], уявляється можливим продемонструвати системні 

властивості інституту затримання підозрюваного. Так, затримання є 

предметним, процесуальним, міжгалузевим (комплексним), простим за своєю 

внутрішньою структурою, регулятивним правовим інститутом, тобто 

направленим на регулювання відповідних відносин. 

Таким чином, аналіз інституту кримінального процесуального 

затримання дозволяє зробити висновок про те, що затримання не є 

процесуальною санкцією і різновидом юридичної відповідальності або 

інструментом збору доказового матеріалу, а за своєю природою відноситься до 

заходів кримінального процесуального примусу.  
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З урахуванням наведеного вище, пропонуємо законодавчо закріпити 

визначення поняття кримінального процесуального затримання у ст. 3 КПК 

України у такій редакції: 

«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».  

А в якості мети кримінального процесуального затримання уявляється 

необхідним законодавчо закріпити норму у такій редакції: 

«Метою кримінального процесуального затримання є: 

1)   негайне припинення злочинної діяльності або загрози її здійснення; 

2)   оперативне запобігання приховування або знищення доказів; 

3)   запобігання втечі особи, яка імовірно вчинила злочин; 

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 або 

вирішення питання про екстрадицію розшукуваної особи». 

Що стосується класифікації видів затримання, то підсумовуючи, 

зазначимо таке. Проблема затримання має теоретичні, правові  та практичні 

аспекти. Одним із таких  теоретичних аспектів проблем  затримання є, на нашу 

думку, класифікація його видів, тому уявляється доцільним запропонувати  

наукову класифікацію видів кримінального процесуального затримання за 

такими критеріями: за суб'єктом,  що здійснює затримання;  за  процесуальним 

статусом затримуваної особи; за правовим статусом затримуваної особи; за 

правовим режимом території здійснення затримання (Додаток В). 

 

1.2. Генеза затримання у кримінальному провадженні 

 

Вивчення кримінального процесуального затримання осіб, підозрюваних 

(обвинувачених) у вчиненні злочинів, не був би повним без дослідження його 
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правової природи і сутності з позицій принципу історизму, оскільки без історії 

предмета немає його теорії, а за браком останньої не може бути і самого 

предмета. Саме такий підхід дозволяє простежити процес становлення 

інституту затримання в Україні як системи дій у цілому, так і окремих її 

елементів [106, c. 214]. Інститут затримання злочинця має свою давню 

юридичну історію, що сягає своїми витоками до теорії легальних доказів. 

Створювався він поступово, змінюючись у відповідності до змін, що 

відбувалися у житті суспільства та держави [107, c. 202].  

Перші згадки праобразу інституту затримання особи містяться у Законах 

вавилонського царя Хамурапі. Так, у ст. 13 Законів Хамураі міститься 

положення, яке зобов’язувало особу, яка порушила провадження у суді, 

забезпечити явку своїх свідків. При цьому, у разі їх неявки за викликом, суддя 

надавав 6 місяців на забезпечення їх приведення до суду. Так, у ст. 13 Законів 

Хамурапі зазначається, що якщо свідків особи нема поряд, то суддя назначає 

цьому строк у шість місяців. Якщо його свідки не з’являться протягом 6 

місяців, то ця особа повинна понести покарання [26, c. 24]. А у ст. 22 Законів 

царя Хамурапі зазначено, що якщо хто-небудь здійснив грабіж і був спійманий, 

то він повинен бути підданий покаранню у вигляді смерті [26, c. 25]. 

Розвиток затримання на різних етапах вітчизняної історії відбувався 

еволюційним шляхом, набираючи інтенсивність: від найпростіших форм до 

більш складних, які створюють нові елементи інституту затримання і правові 

умови їх існування та застосування. 

І.Й. Бойко слушно виділяє декілька етапів становлення і розвитку 

процесуальних відносин на українських землях. Перший етап характеризується 

становленням кримінальних процесуальних відносин на території сучасної 

України у дослов’янський період та період давньоруської державності [12, c. 

10].  

Спроби регламентації порядку затримання можна також знайти у перших 

правових пам’ятках України. Так, у Договорі Русі із Візантією 911 року, 

підписаному князем Олегом, було передбачено затримання особи на місці 

вчинення або замаху на вчинення крадіжки. З цього приводу у Договорі 
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зазначається, що «…если украдет что русский у христианина или, с другой 

стороны, христианин у русского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое 

время, когда совершает кражу, либо если приготовится вор красть и (в обоих 

этих случаях) будет убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни от 

русских; но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же 

добровольно отдастся вор, то пусть будет взят тем, у кого он украл, и пусть 

будет связан, и отдаст то, что украл, в тройном размере» [126, с. 6-14]. 

Коротка редакція Руської правди містила такі положення: « … 38. Если 

убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то тот убит, если же вора 

додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его убьют, а 

люди видели вора связанным, то платить да него. … 41. А тот, кто схватил 

вора, получает 10 резан, от 3 гривен мечнику 15 кун, за десятину 15 кун, а 

князю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 

гривны, а князю 10 гривен» [172]. Отже, Коротка редакція Руської правди 

обмежувала право на вбивство крадія лише у нічний час і ситуацією виявлення 

його на місці злочину, і передбачала винагороду за затримання злочинця. 

Розширена редакція Руської Правди містили аналогічну норму, яка 

дозволяла вбити крадія на місці вчинення злочину, однак передбачала 

затримання та утримання крадія до світанку і його передачу представникам 

влади. Так, у ст. 40 Руської Правди зазначається таке: « …  Если кого-либо 

убьют (за кражею), в доме или (вообще) во время какой-нибудь кражи, то пусть 

убьют (его) как собаку; если же додержат до рассвета, то нести (его) на 

княжеский двор; если же убьют его и люди видели (его) уже связанным, то 

платить за него 12 гривен» [173]. 

Стаття 113 Руської Правди дозволяла затримати чужого біглого холопа 

(«А если кто схватит чужого холопа и известит (об этом) его господина, то 

получить ему за поимку гривну; если не сохранит (его до передачи хозяину), то 

платит сам 4 гривны, а за пятую (засчитывается) гривна, (полагающаяся ему) за 

поимку; если же (будет) раба, то (платить) 5 гривен, а за шестую засчитывается 

гривна, (полагающаяся ему) за поимку»). Стаття 114 Руської Правди 

передбачала можливість потерпілого (власнику біглого холопа) звернутися за 



35 

допомогою в його затриманні до офіційної влади: «Если кто сам разыщет 

своего холопа в каком-либо городе, а посадник о нем (т. е. холопе) не знал, то, 

сообщив посаднику, (следует) взять у него отрока, отправиться связать его (т.е. 

холопа) и дать ему (т. е. отроку) 10 кун вязебного, а платы за поимку нет; если 

(господин холопа) упустит его, преследуя, то сам виноват, а за это никто не 

платит, нет также и платы за поимку» [173]. 

Наступним етапом розвитку кримінальних процесуальних відносин є 

період перебування українських земель у складі Польського Королівства, 

Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Право Польського 

Королівства передбачало, що під час «явних злочинів» потерпілий або його 

родичі мали право самостійно переслідувати і викривати злочинця «на 

гарячому» та привести його до суду. У Руському воєводстві також 

застосовувались такі процесуальні інститути як «гоніння сліду» [12, c. 186]. 

Третій етап розвитку кримінальних процесуальних відносин на 

українських землях припадає на період Української державності в середині 

XVI-XVIII ст. У цей період особливих змін у регламентації кримінального 

процесуального затримання не спостерігається. 

Соборне уложення 1649 року продовжило перехід із змагальної форми 

процесу в інквізиційний і перенесення кримінально-процесуальної сфери у 

галузь державно-владних повноважень. Заподіяння смерті злочинцю при його 

затриманні було допустимо (але тільки у справах про державну зраду). Особа, 

яка здійснила затримання та вбивство зрадника, стимулювалася: «А будет кто 

изменника догнав на дороге убьет, или поимав приведет к государю,  и того 

изменника казнить смертью,  а  тому, кто  его  приведет  или  убьет,  дати 

государево жалованье из его животов, что государь укажет» (Глава 2) [191]. 

Стаття 119 глави 10 Соборного уложення розглядає проведення 

спеціальної операції по затриманню осіб, які вчиняють серйозний опір: «А 

которые люди в  городех  учнут  чинитися  сильны,  на поруки  даватися не 

учнут,  и воеводы о том учнут на них писати к государю:  и  по  тем  

воеводским  отпискам  посылати  в   городы государевы грамоты к воеводам и 

велеть по тех ослушников посылати стрельцов и пушкарей и затинщиков 
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многих людей из езду,  и велеть их  сыскивая приводити в город.  Да как таких 

ослушников сыскав в город приведут, и на них велети тем людем, которые по 

них посланы будут,  правити  езд,  и  из  городов  высылати  их за поруками к 

Москве» [191]. 

Отже, уперше затримання на території сучасної України згадується у 

Договорі Русі із Візантією 911 року, пам’ятках староруського права ІХ-Х 

століть – у редакціях Руської Правди та статутах Великого князівства 

Литовського. Дослідження Руської Правди показало, що затримання як 

примусовий захід існувало й активно застосовувалося у тогочасному 

кримінальному судочинстві. При цьому, має місце майже повна подібність 

підстав затримання за правовими нормами як давньоруського права, так і КПК 

УРСР, і це дозволяє дійти висновку, що джерелом інституту затримання 

підозрюваного в Україні є правові пам’ятки Київської Русі [106, c. 215]. У той 

же час російська наукова думка вказує на Статут кримінального судочинства 

1864 року в якості джерела інституту затримання як відтворення 

континентальної системи права, закріпленої Наполеонівським Кримінально-

процесуальним кодексом Франції 1808 р. [106, c. 215]. 

Наступним етапом генези затримання є період перебування українських 

земель у складі Російської імперії та Австрійської (Австро-Угорської) монархії. 

Статут кримінального судочинства 1864 року (далі – Статут 1864 року) 

встановлював заходи запобігання підозрюваному ухилитися від слідства, серед 

яких – взяття під варту, яку застосовував лише судовий слідчий. Тільки в 

екстрених випадках поліція була уповноважена застосовувати запобіжні заходи 

до прибуття судового слідчого з метою запобігти ухиленню підозрюваного від 

слідства. Необхідність виключення необґрунтованого розширення повноважень 

поліції та обмеження випадків взяття осіб під варту обумовила впровадження 

статтею 257 Статуту кримінального судочинства переліку ситуацій, коли 

поліція застосовувала до підозрюваного запобіжні заходи: 1) підозрюваний 

застигнутий при вчиненні злочинного діяння або відразу після його вчинення; 

2) потерпілі від злочину або очевидці прямо вкажуть на підозрювану особу; 3) 

на підозрюваному або в його житлі знайдені очевидні сліди злочину; 4) речі, що 



37 

є доказом злочинного діяння, належать підозрюваному або опинилися при 

ньому; 5) підозрюваний здійснив замах на втечу або спійманий під час або 

після втечі; 6) він не має постійного місця проживання або осілості.  

Так, у ході реформи 1864 року і з прийняттям Статуту кримінального 

судочинства кримінальний процес отримав детально розроблену регламентацію 

процесуальних дій. На нашу думку, заслугою Статуту кримінального 

судочинства, в порівнянні з раніше діючим законодавством, є докладне 

визначення підстав, порядку і процесуального оформлення затримання, а також 

закріплення якісно нових гарантій від незаконного затримання. 

П’ятим етапом розвитку кримінальних процесуальних відносин є період 

Українського державотворення (1917-1920 рр.) та міжвоєнний період (1919-

1939 рр.). У період до революції 1917 року істотних змін у регламентації 

інституту затримання не проводилося. 

Правовий вакуум в післяреволюційний період призвів до того, що дії при 

затриманні регламентувалися правосвідомістю поліції і абстрактною 

«соціалістичною законністю». У 1918 році органам Всеросійської надзвичайної 

комісії (далі – ВНК) було надано право розстрілу при затриманні: 

«неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, 

контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на 

месте преступления». ВНК, по суті, акумулювала у своїй діяльності весь процес 

кримінальної юстиції: розшук підозрюваного, попереднє розслідування справи, 

«квазісудовий» розгляд і виконання покарання [69]. 

Після Жовтневої революції 1917 року у радянському законодавстві 

спостерігається спадковість у правовому регулюванні кримінального 

процесуального затримання. Основи кримінального судочинства СРСР і 

союзних республік правом здійснювати затримання підозрюваного наряду із 

органами дізнання наділили і слідчого. В результаті, затримання підозрюваного 

стало окремим заходом кримінального процесуального примусу, який став 

виконувати роль «буфера», що запобігав здійсненню поспішних та недостатньо 

обґрунтованих арештів [106]. 
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Якісно новим етапом розвитку інституту затримання на території України 

було прийняття Кримінально-процесуальний Української радянської 

соціалістичної республіки 1922 року (далі – КПК УРСР 1922 року). КПК УСРР 

1922 року проголошував демократичні принципи кримінального процесу: 

змагальність, рівноправність сторін, право обвинуваченого на захист тощо. 

Наголошувалося, що злочинність і покарання діянь визначається кримінальним 

законом, який діяв на момент скоєння злочину. Водночас наголошувалося, що 

закони, які скасовують злочинність діяння чи пом'якшують його караність, 

мають зворотну силу. Принциповим було положення про те, що «ніхто не може 

бути позбавлений волі та взятий під варту інакше, як у зазначених у законі 

випадках та у визначеному законом порядку» [91]. 

Загалом, і КПК 1922 року, і основи кримінального судочинства Союзу 

РСР і союзних республік 1924 року розглядали затримання, перш за все, як 

захід попереднього, превентивного характеру. Закон надавав право на 

затримання органам дізнання, слідчий же і суддя були вправі одразу приймати 

рішення про арешт, а тому повноваженнями на здійснення затримання не 

наділялися [222, c. 234]. 

Стосовно шостого етапі регулювання процесуальних відносин на 

території сучасної України (в УРСР), варто зазначити, що тільки починаючи з 

п’ятдесятих років ХХ століття у радянському кримінальному процесу 

починається реформування законодавства та спрямування його на забезпечення 

засади законності. Подальший розвиток кримінального процесуального 

законодавства, прийняття у 1960 році Кримінально-процесуального кодексу 

України, який з відповідними змінами діяв на території нашої держави до 2012 

року, Затвердження у 1976 році Положення про порядок короткочасного 

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину надали затриманню 

самостійності, як інституту кримінального провадження. Однак, це не усунуло 

проблем, пов’язаних із суттєвими та численними порушеннями прав 

затриманих у кримінальному провадженні. 

Із визнанням в Україні прав і свобод особи і переорієнтування їх 

визначення як найвищої цінності призвело до появи норм, направлених на їх 
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забезпечення з тенденцією постійного розвитку та вдосконалення, та до 

прийняття у 2012 році чинного КПК України. Тим не менш, варто зауважити 

про наявність практичних та теоретичних проблем, пов’язаних із здійсненням 

затримання у кримінальному провадження, яка потребують подальшого 

вивчення та позитивного вирішення. 

Отже, аналіз Основ кримінального судочинства СРСР і союзних 

республік, в тому числі і Кримінально-процесуального кодексів України 1922, 

1927, 1960 років і КПК України 2012 року дозволяє дійти висновку, що 

впродовж усього часу 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. [106, c. 218] Макаренко Є.І. також 

зазначає, що спадковість простежується і в тому, що як і в Статуті, де особисте 

затримання було суто поліцейським заходом безпеки, так і в першому 

радянському КПК застосування затримання стало прерогативою органів 

дізнання, які впродовж 24 годин були зобов’язані повідомити про це суду або 

судовому слідчому. 

Таким чином, генеза розвитку затримання у кримінальному провадженні 

свідчить про те, що затримання є одним із найперших правових інститутів, 

виникнення якого об’єктивно продиктовано   задачами розкриття і 

розслідування злочинів. Протягом періоду розвитку вітчизняного права 

спостерігається загальне походження, генетична спорідненість і спадкоємність 

норм, що регулюють затримання особи за підозрою у вчиненні злочину з більш 

чіткою регламентацією порядку його здійснення на кожному новому етапі 

розвитку держави та суспільства. 
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1.3. Забезпечення прав затриманого відповідно до статті 5 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та практика 

Європейського суду з прав людини 

 

Реалізація конституційних прав та свобод людини є тим визначальним 

критерієм, яким характеризується держава як демократична, соціальна та 

правова. Всебічне зміцнення законності й правопорядку неможливе без 

належного забезпечення прав та свобод людини через реально діючі державні 

та процесуальні механізми їх реалізації, охорони та захисту, адже права й 

свободи людини, їх гарантії складають зміст і мету державної діяльності. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

КЗПЛ) є тим міжнародно-правовим актом, який закладає основи стандартів 

забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження. Із 

запровадженням обов’язковості врахування практики ЄСПЛ при прийнятті 

суддями кримінальних процесуальних рішень значно зросла роль КЗПЛ та 

рівень наукового інтересу до неї та до практики ЄСПЛ. А отже, невипадково 

науковці та практики у галузі кримінального судочинства приділяють 

максимальну увагу механізму забезпечення прав і свобод людини у 

кримінальному провадженні відповідно до КЗПЛ та практики ЄСПЛ. 

Проблемами забезпечення права людини на свободу та особисту 

недоторканність у кримінальному провадженні переймалися такі науковці як:  

Д.І. Бакаєв, В.П. Бож’єв, О.Д. Бойков, Ю.М. Грошевий, І.І. Гуткін, 

А.Я. Дубинський, М.В. Жогін, В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, З.Ф. Коврига, 

М.М. Короткий, Л.Д. Кокорев, Л.М. Корнєєва, О.П. Кучинська, 

О.Р. Михайленко, В.Т. Нор, І.Л. Петрухін,  М.А. Погорецький, Ю.Д. Притика, 

Ю.Ф. Скакун, М.С. Строгович, В.М. Савицький, Л.Д. Удалова, В.П. Шибіко, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та багато інших. 

Як зазначає В.І. Маринів, право на свободу й особисту недоторканність 

належить до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування 

фізичної особи, і тому захищається нормами ЦК України (ст. 288, 289), 

КК України, КПК України та іншими законодавчими актами [112, c. 167]. Отже, 
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особиста недоторканність є комплексним поняттям, оскільки включає норми, 

що належать до різних галузей права. 

Автори науково-практичного коментаря до КПК України аргументовано 

зазначають, що право індивіда на свободу обмежується в результаті 

затримання, та наголошують на тому, що ніхто не може бути обмежений у 

праві на свободу та особисту недоторканність. Виходячи із цього, при 

застосуванні даної норми слід мати на увазі, що її дія поширюється як на 

підозрюваного, обвинуваченого, так і на інших суб'єктів кримінального 

провадження. Важливим для з'ясування правового змісту права на свободу та 

особисту недоторканність є питання щодо неможливості обмеження права на 

свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні інакше як 

на підставах та в порядку, передбачених КПК. Така передбачена національним 

законодавцем процедура служить вихідною гарантією забезпечення права 

особи на свободу та особисту недоторканність та відповідає п. 3 ст. 5 КЗПЛ [90, 

c. 30]. 

Погоджуємося з тим, що поняття «свобода» і «особиста недоторканність» 

не можна тлумачити відокремлено, оскільки останні є складовими одного права 

на свободу і особисту недоторканність, котре треба розуміти як неподільний 

конгломерат. Синкретичний розгляд свободи та недоторканності є гарантією 

проти свавільного втручання матеріального чи процесуального характеру 

органів кримінального судочинства [180, c. 180]. 

О.П. Кучинською запропоновано новий концептуальний підхід до 

розуміння правового змісту принципу забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність, та зазначено, що воно є широким правовим 

положенням, відповідно до якого учасники кримінального провадження, 

незалежно від процесуального статусу, повинні мати реальну можливість 

вільного вибору форм поведінки в межах чинного законодавства, бути 

захищеними від будь-яких незаконних обмежень їх індивідуальної свободи, 

фізичної та психічної недоторканності [96, c. 11]. 

За змістом ст. 5 КЗПЛ право на свободу та особисту недоторканність 

містить у собі такі елементи: свобода від свавільного затримання; позбавлення 
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волі тільки на підставі «закону»; право бути повідомленим про причини 

затримання; право на судовий контроль за затриманням; право та можливість 

оспорити законність затримання; право на компенсацію за незаконність 

затримання.  

В якості головного стримуючого чинника для суддів України, що 

призводить до «кризи легітимності» прецедентного права, С. Шевчук вказує на 

«відсутність системного бачення прецедентного права з прав людини, що 

створено як Європейським судом з прав людини, так і судами інших 

юрисдикцій». Така ситуація значно ускладнюється «певною вилученістю 

правової системи України із загальноєвропейського контексту, а також й 

необізнаністю українських суддів із загальносвітовими тенденціями у сфері 

судового захисту прав людини» [220, c. 40]. Думку С. Шевчука підтримують 

ряд українських науковців: М.В. Буроменський, Л.А. Луць, В.О. Навроцький, 

Д.В. Кухнюк, Б.В. Малишев, М.І. Сірий та інші. 

У той же час ні у чинному Законі України «Про судоустрій та статус 

суддів» у ст. 55 «Права та обов’язки судді», ні в аналогічній нормі 

попереднього закону не передбачено обов’язку судді (а не права) при розгляді 

справ застосовувати КЗПЛ та практику ЄСПЛ, як це визначено ст. 46 КЗПЛ та 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 

та 11 до Конвенції». 

Систему європейських стандартів забезпечення прав людини у 

кримінальному судочинстві України складають: 1) право на свободу і особисту 

недоторканність (стаття 5 КЗПЛ); 2) право на повагу до приватного і сімейного 

життя (стаття 8 КЗПЛ); 3) право на справедливий судовий розгляд упродовж 

розумного строку кримінального провадження (стаття 6 КЗПЛ). Право на 

свободу і особисту недоторканність як європейський стандарт забезпечення 

прав людини у кримінальному процесі – це встановлені у статті 5 КЗПЛ 

положення, які гарантують свободу і особисту недоторканність, а також 

ухвалені на основі статті 5 КЗПЛ рішення ЄСПЛ, котрі стосуються 
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правозастосовної діяльності національних органів кримінального судочинства і 

є обов’язковими для виконання останніми [180, c. 177]. 

Уявляється обґрунтованою позиція Д.В. Сімоновича, який зазначає, що 

право на свободу і особисту недоторканність як європейський стандарт 

забезпечення прав людини у кримінальному процесі включає: право на свободу 

від свавільного затримання та взяття під варту; право бути позбавленим 

свободи тільки «на підставі закону»; право бути невідкладно повідомленим про 

причини затримання або взяття під варту; право бути позбавленим свободи 

протягом «розумного» строку; право на невідкладний судовий контроль за 

затриманням або взяттям під варту; право бути звільненим з-під варти до 

судового розгляду за наявності гарантій явки до суду; право на можливість 

оскаржити законність затримання або взяття під варту; право на компенсацію за 

незаконне затримання або взяття під варту. Гарантія недоторканності особи 

може розглядатися як неприпустимість (заборона) будь-якого протиправного 

посягання на фізичну, етичну і психічну цілісність, індивідуальну свободу, 

загальну свободу дій і особисту безпеку при здійсненні кримінального 

судочинства. Право на недоторканність особи – це такий гарантований 

державою стан людини, при якому її психофізична цілісність і автономія вільні 

від примусу [180, c.176]. 

Так, обмеження недоторканності особи в кримінальному процесі (в 

контексті європейського стандарту) – це суспільно зумовлена кримінально-

процесуальна діяльність осіб, наділених спеціальною компетенцією із 

застосування заходів процесуального примусу, у порядку, на підставах і у 

межах, встановлених законом, у результаті якої порушується фізична, 

моральна, психічна цілісність, індивідуальна свобода, загальна свобода дій або 

особиста безпека учасника процесу, з метою вирішення завдань кримінального 

судочинства. 

Реальність права на свободу й особисту недоторканність ґрунтується на 

системі юридичних механізмів, що забезпечують його дію і тому набувають 

значення юридичних гарантій. Найважливішими з них є вперше встановлений 

Конституцією України судовий порядок арешту та взяття під варту, чітка 
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регламентація в галузевому законодавстві підстав та строків цих примусових 

заходів. Судова процедура суттєво підвищує рівень захисту прав та свобод, 

оскільки містить низку гарантій від їх свавільного обмеження, сприяє 

винесенню законного та обґрунтованого рішення [112, c. 168]. 

Разом із тим, М.Є. Короткевич  вказує, що Координаційний центр із 

надання правової допомоги звітує про часті випадки порушення на практиці 

прав осіб, які потрапляють під кримінальне переслідування. При цьому 

порушення права на свободу та захист знову ж викликані так званим 

«людським чинником», особливо на стадіях між фактичним затриманням особи 

і письмовим повідомленням про підозру. Зокрема, найчастіше органи 

досудового розслідування ігнорують норму нового процесуального закону, яка 

визначає момент затримання особи, з якого починається відлік процесуального 

строку, а також обов’язок негайно повідомити про затримання особи установу, 

що уповноважена на надання безоплатної правової допомоги [79, c. 54]. 

Правову основу забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність у кримінальному провадженні складають: Конституція 

України (ст. 29), Кримінальний процесуальний кодекс України (ст. 12) (далі – 

КПК України), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

ухвалена 04.11.1950 року, м. Рим, ратифікована Україною 17.07.1997 року 

(текст ратифіковано із заявами та застереженнями) (ст. 5), Протокол № 4 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 2), Загальна 

декларація прав людини, прийнята і проголошена в резолюції 217 А (ІІІ) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 року (ст. 3), Звід принципів захисту 

всіх осіб, які піддаються затриманню або ув'язненню у будь-якій формі, 

затверджений Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 

р. (пп. «b»), Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне 

тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, 

частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону 

України «Про статус народного депутата України» та за конституційним 

зверненням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення 
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положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання 

народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) 

(пп. 13 п. 4).  

Важливість права на свободу та особисту недоторканність визнається в 

протягом вже декількох століть. Вона виражена в ряді документів, що 

передували міжнародними угодами в галузі прав людини, таких як Велика 

хартія вольностей (1215) і конституції США і Франції 1700-х років. Основна 

мета статті 5 - гарантувати захист фізичної свободи особи, захищаючи її від 

довільного взяття під варту. Стаття не стосується лише обмежень свободи 

пересування, яка регулюється статтею 2 Протоколу № 4 [225]. 

Виключними випадками обмеження свободи та особистої 

недоторканності особи, відповідно до ст. 5 КЗПЛ, є: а) законне ув’язнення 

особи після її засудження компетентним судом; b) законний арешт або 

затримання особи за невиконання законної вимоги суду або для забезпечення 

виконання будь-якого обов’язку, передбаченого законом; c) законний арешт або 

затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого 

законом компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні 

нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне 

запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; d) 

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; e) законне затримання осіб для запобігання поширенню 

інфекційних захворювань, законне затримання психiчнохворих, алкоголіків або 

наркоманів чи бродяг; f) 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. 

Згідно зі статтею 14 КЗПЛ, право на свободу та особисту недоторканність 

гарантується кожному без яких би то не було відмінностей за ознакою статі, 

раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, 
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національного чи соціального походження, приналежності до національних 

меншин, майнового стану, народження або за іншими ознаками. 

У зв’язку із запровадженням обов’язковості врахування практики ЄСПЛ у 

кримінальному судочинстві (ст. 8 КПК України) особливої важливості 

набувають тлумачення та позиція  ЄСПЛ з питань забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність та дотримання ст. 5 КЗПЛ при здійсненні 

затримання. 

ЄСПЛ постійно підкреслює важливість права на свободу та особисту 

недоторканність у демократичному  суспільстві. Наприклад, розглянувши 

справу «"Бродяжництво" проти Бельгії» ("Vagrancy" v. Belgium), рішення від 

10 березня 1972 р. (заява № 2899/66), де заявники добровільно з'явилися в 

поліцію для взяття під варту, ЄСПЛ ухвалив, що право на свободу та особисту 

недоторканність занадто важливо у демократичному суспільстві, щоб людина 

була позбавлена гарантій його захисту, проголошених КЗПЛ, виключно через 

добровільну явку в поліцію. Стаття 5 забезпечує захист не тільки безпосередньо 

починаючи з моменту затримання особи, але і періодично після взяття під варту 

аж до звільнення, або до винесення кримінальним судом вироку про 

позбавлення волі [225]. 

У своїх рішеннях по низці справ, у тому числі у справі «Альтун проти 

Туреччини» (Altun v. Turkey), рішення від 01 червня 2004 р. (заява № 24561/94) 

ЄСПЛ чітко висловив думку про те, що поняття особистої недоторканності 

відповідно до статті 5 не можна тлумачити відокремлено (тобто окремо) від 

права на свободу. ЄСПЛ зазначив, що стаття 5 головним чином стосується 

захисту від довільного позбавлення волі. Заявник у справі «Альтун проти 

Туреччини» (Altun v. Turkey) стверджував, що він був змушений покинути свій 

будинок і село в порушення права користуватися свободою і особистою 

недоторканністю. ЄСПЛ визнав, що особисті обставини заявника, викликані 

втратою будинку, не підпадають під поняття «особистої недоторканності» 

згідно зі статтею 5 КЗПЛ. Відносно інших справ ЄСПЛ висловив думку, що 

поняття «особистої недоторканності» може бути прирівняне до зобов'язання 

запобігання довільного позбавлення волі (справи «Бозано проти Франції» 
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(Bozano v. France), рішення від 18 грудня 1986 р. (заява № 9990/82), «Окалан 

проти Туреччини» (Ocalan v. Turkey), рішення від 12 травня 2005 р. (заява № 

46221/99) [225]. 

Визначаючи законність кримінального процесуального затримання ЄСПЛ 

дотримується позиції про те, що проголошуючи «право на свободу», стаття 5 

передбачає фізичну свободу людини; її мета полягає в забезпеченні того, щоб 

жодна особа не могла бути свавільно позбавлена волі. Вона не пов'язана зі 

звичайними обмеженнями свободи пересування, які регулюються статтею 2 

Протоколу № 4. Різниця між обмеженням свободи пересування, котре є 

достатньо серйозним для того, щоб кваліфікуватись як позбавлення волі згідно 

зі статтею 5 § 1, та звичайними обмеженнями свободи пересування, які 

регламентовані статтею 2 Протоколу № 4, полягає у ступені або інтенсивності 

прояву, а не в характері або сутності. Позбавлення волі не обмежується 

класичним випадком тримання під вартою після арешту або засудження, проте 

може мати багато інших форм [132, c. 5]. 

Розглядаючи критерії законності затримання через призму дотримання ст. 

5 КЗПЛ ЄСПЛ зазначає, що не вважає себе зв'язаним правовими висновками 

національних органів влади щодо того, чи мало місце позбавлення волі та 

здійснює автономну оцінку обставин справи (справа «Х.Л. проти Сполученого 

Королівства» (H.L. v. the United Kingdom), рішення від 05 січня 2005 р. (заява № 

45508/99) [165]; «Х.М. проти Швейцарії» (H.M. v. Switzerland), рішення від 26 

квітня 2002 р. (заява № 39187/98) [166]. ЄСПЛ наголошує на тому, що для того, 

щоб визначити, чи було особу «позбавлено волі» у значенні статті 5, 

відправною точкою повинна бути її конкретна ситуація, і необхідно 

враховувати ряд критеріїв таких, як тип, тривалість, наслідки і спосіб реалізації 

відповідного заходу (справа «Медвєдєв та інші проти Франції» (Medvedyev and 

Others v. France), рішення від 29 березня 2010 р. (заява № 3394/03)) [156]. 

Важливим фактором, який ЄСПЛ бере до уваги, є контекст, в якому цей 

захід застосовується (справа «Остін та інші проти Об’єднаного Королівства» 

(Austin and Others v. the United Kingdom), рішення від 12 березня 2012 р. (заяви 

№№ 39692/09, 40713/09, 41008/09)) [158].  
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Елемент примусу при здійсненні повноважень поліції з обшуку та 

затримання є свідченням позбавлення волі, незважаючи на короткий термін 

такого заходу (справа «Фока проти Туреччини» (Foka v. Turkey), рішення від 26 

січня 2009 р., (заява № 28940/95)) [164]. 

Таким чином, численні рішення ЄСПЛ дають змогу зробити однозначний 

висновок про те, що право на свободу є занадто важливим в демократичному 

суспільстві, тому людина повинна мати можливість скористуватися захистом, 

передбаченим КЗПЛ, навіть якщо вона, можливо, сама дозволила затримати 

себе або взяти під варту, особливо, якщо ця людина не має дієздатності для 

того, щоб погодитись або не погодитись із запропонованими діями (справа 

«Станев проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria), рішення від 17 січня 2012 р. 

(заява № 36760/06)) [161]. 

ЄСПЛ також визначає позитивні зобов’язання щодо позбавлення волі 

приватними особами. Так, автори посібника зі статті 5 Конвенції зазначають, 

що перше речення статті 5 § 1 встановлює позитивне зобов'язання держави 

захищати свободу своїх громадян [132]. Отже, держава зобов'язана вживати 

заходів, що забезпечують ефективний захист вразливих осіб, у тому числі 

розумні кроки для запобігання позбавлення волі, про яке влада знала або 

повинна була знати (справа «Шторк проти Німеччини» (Storck v. Germany), 

рішення від 16 травня 2005 р. (заява № 61603/00)) [167]. 

Стаття 5 § 1 (с) КЗПЛ проголошує: «законний арешт або затримання 

особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу 

за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо 

обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення 

чи її втечі після його вчинення». 

Також, у рішенні від 18 лютого 2010 р. по справі «Гарькавий проти 

України» (Garkavyy v. Ukraine) (заява № 25978/07) ЄСПЛ зазначив, що особа не 

може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, 

встановлених у п. 1 ст. 5 КЗПЛ. Цей перелік винятків є вичерпним, і лише 

вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме — 

гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи [150]. Отже, 
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право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути 

обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі. 

У справі «Корнейкова проти України» (Korneykova v. Ukraine), рішення 

від 18 травня 2012 р. (заява № 39884/05) ЄСПЛ констатував порушення підп. 

«с» п. 1 ст. 5 КЗПЛ з огляду на те, що у протоколі затримання заявниці не було 

наведено чітких підстав для такого затримання, а зазначені у ньому посилання 

були стандартними та не були проаналізовані у світлі обставин конкретної 

справи заявниці. Цим рішенням було встановлено і порушення підп. «с» п. 1 та 

п. 3 ст. 5 КЗПЛ з огляду на необґрунтованість постанови Дзержинського 

районного суду м. Харкова від 21 квітня 2012 р. про обрання заявниці 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, оскільки при її постановленні не 

було належним чином враховано стан здоров'я заявниці та те, що вона була 

неповнолітньою, а відповідно до чинного законодавства до неповнолітніх такий 

запобіжний захід міг бути застосований лише у виняткових випадках [154]. 

Також, у практиці ЄСПЛ наголошується на забороні здійснення 

адміністративного арешту з кримінальною процесуальною метою. Так, у справі 

«Савін проти України» (Savin v. Ukraine), рішення від 12 червня 2012 р. (заява 

№ 34725/08) ЄСПЛ було визнано порушення п. 1 ст. 5 КЗПЛ з огляду на те, що 

адміністративне затримання заявника використовувалось з метою 

підтвердження підозри щодо його причетності до вчинення злочину і 

відповідно заявнику не було забезпечено його процесуальні права як 

підозрюваного. Крім того, зважаючи на те, що у подальшому протокол 

адміністративного затримання заявника був визнаний таким, що містить 

завідомо неправдиві відомості, заявник фактично був затриманий без від-

повідної підстави, що також є порушенням вказаного положення КЗПЛ [159]. 

У рішенні від 13 грудня 2007 р. по справі «Ткачов проти України» 

(Tkachov v. Ukraine) (заява № 39458/02) ЄСПЛ наголосив на тому, що 

національні суди повинні в першу чергу забезпечувати, щоб у конкретній 

справі запобіжне ув'язнення обвинуваченого не перевищувало розумний строк. 

Для цього вони повинні, беручи належним чином до уваги принципи 

презумпції невинуватості, дослідити всі обставини справи, які можуть 
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підтвердити або спростувати наявність суспільної потреби, яка виправдовує 

відхилення від вимоги щодо поваги до свободи особи, і зазначити про це у 

своїх рішеннях про продовження строку тримання під вартою. ЄСПЛ також 

нагадує, що незмінність підстав для підозри. Що заарештована особа вчинила 

правопорушення, є умовою sine qua non (лат. – обов’язкова умова) для того, 

щоб подальше тримання її під вартою вважалося законним, але через деякий 

час ця умова вже перестає бути достатньою. Тоді ЄСПЛ повинен встановити, 

чи інші підстави, на яких ґрунтуються рішення судових органів, продовжують 

виправдовувати позбавлення свободи. Якщо ці підстави виявляються 

«відповідними» і «достатніми», тоді ЄСПЛ з'ясовує, чи виявили компетентні 

національні органи «особливу сумлінність» у здійсненні провадження [162]. 

ЄСПЛ також наголошує на тому, що пункт 4 статті 5 КЗПЛ забезпечує 

заарештованим чи затриманим особам право на перегляд матеріально-правових 

і процесуальних умов, які, з погляду КЗПЛ, є суттєвими для забезпечення 

«законності» позбавлення свободи. Це означає, що компетентний суд має 

перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного 

законодавства, а й обґрунтованість підозри, яка стала підставою для 

затримання, а також мети, з якою застосовувалися затримання та подальше 

тримання під вартою (справа «Буткевічюс проти Литви» (Butkevicius v. 

Lithuania), рішення від 26 червня 2002 р. (заява № 48297/99)) [148]. 

Таким чином, аналізуючи зазначені рішення, слід вказати, що КЗПЛ та 

практика ЄСПЛ надзвичайно жорстко охороняє право людини на особисту 

недоторканність та визначає одним із головних інструментів у механізмі 

забезпечення цього права – судовий контроль [54, c. 303]. 

Як слушно зазначає К. Волков, прийняття у 2012 році Кримінального 

процесуального кодексу України сприяло розвитку вітчизняної кримінальної 

юстиції щодо нормативного забезпечення права особи на свободу та особисту 

недоторканність під час застосування затримання. Фактично було 

імплементовано здобутки світової спільноти в цій сфері. Разом з тим за час 

застосування КПК України виявилися і певні його недоліки, які потребують 

негайного усунення на законодавчому рівні [27, c. 112]. 
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Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України та 

практики Європейського суду з прав людини дає підстави констатувати, що 

прийняття КПК України 2012 року відкрило нову сторінку у сучасній 

кримінальній процесуальній науці, надало  новий імпульс для розвитку 

наукової думки, поставило перед науковцями нові завдання, пов’язані із 

необхідністю усвідомлення нових концептуальних положень КПК України, їх 

теоретичного обґрунтування та приведення у відповідність до міжнародних 

стандартів та практики Європейського суду з прав людини, розробки 

необхідних понять. Наукові дослідження мають спрямовуватися на формування 

науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правозастосовної 

практики та її нормативного врегулювання, поширювати порівняльно-правові 

дослідження, що дозволить використовувати позитивні досягнення зарубіжних 

держав у врегулювання кримінального провадження, правотворчості й 

правозастосування. 

Отже, основними напрямками подальших теоретичних досліджень 

проблеми забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність, 

на нашу думку, повинні бути: - розробка концепції забезпечення прав і свобод 

людини у сфері кримінального провадження; - визначення теоретико-правових 

засад забезпечення права затриманого на свободу та особисту недоторканність 

у кримінальному провадженні; - аналіз проблеми забезпечення права кожного 

на свободу та особисту недоторканність через призму практики Європейського 

суду з прав людини; - визначення заходів підвищення ефективності 

процесуального механізму державного та судового контролю за забезпеченням 

права затриманого на свободу та особисту недоторканність з обов’язковим 

урахуванням рішень Європейського суду з прав людини. 

При цьому, з огляду на важливість забезпечення захисту невід’ємного 

права людини на свободу та особисту недоторканність, видається актуальною 

розробка наукою кримінального процесу ефективного та дієвого 

процесуального механізму для охорони, захисту та реалізації права затриманого 

на свободу та особисту недоторканність. Таким чином, розгляд теоретичних та 

практичних проблем забезпечення права людини на свободу та особисту 
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недоторканність у кримінальному провадженні є одним із основних напрямів 

комплексних та інтегрованих наукових досліджень у галузі кримінального 

процесу. 

 

1.4. Міжнародний досвід правового регулювання механізму 

забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні 

 

Чинний КПК України, звичайно, посилив роль суду в кримінальному 

процесі, розширив змагальність, створив новий механізм судового захисту прав 

затриманого на досудовому провадженні, запровадивши посаду слідчого судді. 

Проте уявляється необхідним більш детально дослідити положення КПК 

України, які стосуються дієвості механізму забезпечення прав затриманого, у 

порівняльно-правовому аспекті з КПК України 1960 р. та кримінальним 

процесуальним законодавством зарубіжних країн. Необхідність комплексного 

дослідження механізму забезпечення прав затриманого детермінована 

основним завданням кримінального провадження – забезпечення судового 

захисту прав і свобод учасників кримінального провадження, а також 

необхідністю оптимізації існуючих судових процедур та їх адаптування до 

загальновизнаних міжнародних стандартів.  

Так, значного наукового інтересу набувають 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 

процедура реалізації права на оскарження незаконного затримання як вимога п. 

4 ст. 5 КЗПЛ. 

Питанню забезпечення прав особи присвячені праці таких учених, як-то: 

С.І. Вікторський, А.О. Кістяківський, О.П. Кучинська, М.М. Розін, 

І.Я. Фойницький, А.А. Благодир, Д.Л. Василенко, Л.А. Грабовський, 

В.О. Коновалова, В.І. Маринів, М.Є. Шумило. Досить істотний вклад в 

розробку проблем процесуального права відносно захисту конституційних прав 

і свобод зробили європейські та північноамериканські вчені: Арчер П., Бомба І., 

Беркович І., Бланкенагель А., Бретт І.М., Галмаі В., Герберт С., Гідденс Е., 
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Голдбері С.Б., Грей Б., Дарендорф Р., Деста 3., Джаксон П., Жабинський М., 

Каппеллеті М., Лентовський Я., Макгрегор X., Ні- Новскі Н., Орбан Ласло, 

Піонтек С., Попович С., Рапопорт А., Торп Ф.Н., Худ Філліпс О., Цоллер Е., 

Ешлі Р.Л. та інші. 

Не можна не відзначити, що загальнотеоретичні та практичні питання, 

пов'язані з різними аспектами застосування процедури Хабеас Корпус та 

Рекурсо де Ампаро були предметом наукових досліджень цілого ряду відомих 

вчених, теоретиків та істориків держави і права, фахівців права: Баглая М.В., 

Боботова С.В., Бойцової В.В., Вайль І.М., Венгерова А.Б., Гаджиєва Г.А., Гуєва 

А.М., Єгорова С.О., Єременко Ю.П., Еремяна В.В., Єршова В.В., Жидкова О.А., 

Зеленцова О.Б., Зіманова С.З., Зорькина В.Д., Іллінського І.П., Котока В.Ф., 

Лазарева Б.М., Лазарева B.В., Лафітского В.І., Ліфшиця Ю.П., Маклакова В.В., 

Морозової Л.О., Мухачева І.В., Нуделя М.А., Овсепян Ж.І., Разумович М.М., 

Тихомирова Ю.О., Треушнікова М.К., Туманова В.О., Філіппова С.В., Чиркина 

В.Є., Шахрая С.М., Шульженко Ю.Л., Щетиніна Б.В. та багатьох інших. 

Слід також відзначити цілий ряд фундаментальних досліджень з питання 

захисту конституційних прав людини, зроблених в останні роки такими 

латиноамериканськими і мексиканськими вченими як: Маріано Асуела, 

Альфредо Барбоа Рейеса, Антоніо Карільо Флореса, Ектора Фікс-Самудіо, Хосе 

Марія Ло-сано, Ігнасіо Бурбоа, Еміліо Рабаса, Родольфо Рейес, Ігнасіо Валарта, 

Фернандо Вега, Габино Фрага, Мігель Уртадо де ла Мадрид, Альфонсо Каса, 

Сальвадор Тоскано, Франсіско Сакро, Хосе Бессер Баутіста. 

У цих роботах, крім основних, глобальних проблем держави і права 

зарубіжних країн, розглянуто теоретичні проблеми здійснення різних форм 

процесуального контролю за дотриманням конституційних прав і свобод особи 

й узагальнено досвід роботи спеціалізованих і неспеціалізованих органів 

зарубіжних держав, які безпосередньо його здійснюють. Однак, незважаючи на 

це, відповідного аналізу специфіки здійснення судового контролю за 

дотриманням конституційних прав і свобод за допомогою імплементації 

процедур Хабеас Корпус і Ампаро в рамках кримінального провадження як 

серед радянських науковців, так і у вітчизняній науковій літературі наразі 
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фактично немає, що не виключає необхідності комплексного дослідження 

механізмів забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні. 

Уявляється доречним розпочати із широко відомого і традиційного для 

розуміння інституту Хабеас Корпус. Як зазначає О.Г. Кушніренко, «Хабеас 

Корпус» є однією із найбільш важливих правових процедур, які застосовуються 

в багатьох країнах світу. Це є традиційне найменування судового наказу, який 

надсилається посадовій особі, відповідальній за утримання заарештованого під 

вартою. Наказ зобов’язує сповістити про час і причини арешту, а також про 

необхідність доставити заарештованого до суду. Ця процедура вперше була 

введена в Англії законом 1679 р., набувши свого закріплення в Конституції 

США. Сьогодні вона досить широко застосовується майже в усіх країнах 

континентальної Європи. Слід зазначити, що праву на судову перевірку 

законності арешту, втіленому в процедурі «хабеас корпус», надається дуже 

великого значення [98, c. 46-47]. 

Будучи споконвічним інститутом кримінального процесу англо-

американської системи судочинства і найважливішою формою судового 

захисту прав особистості, процедура «Хабеас Корпус» була органічно 

сприйнята правом США. Відповідно до розд. 9 ст. 1 Конституції США кожен 

громадянин, що піддався арешту, має право безперешкодно звернутися до суду 

з клопотанням про перевірку законності, обґрунтованості та правильності 

позбавлення його волі (затримання, арешту).  

Якщо суддя встановить, що арешт був проведений без достатніх на те 

підстав або з порушенням встановлених законом правил, він зобов'язаний 

негайно звільнити громадянина. Особливість американського варіанту полягає 

в тому, що клопотання «Хабеас Корпус» може бути заявлено на будь-якій стадії 

кримінального процесу. Теоретично, навіть засуджений може домогтися 

припинення справи за допомогою цієї процедури, якщо переконає суд у 

незаконності або необґрунтованості свого арешту, в силу чого суд повинен буде 

визнати незаконним і засудження. І хоча прецедентна практика США свідчить, 

що судами задовольняється незначне число таких клопотань, передбачена 

американською Конституцією процедура «Хабеас Корпус» являє собою 
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важливу гарантію відновлення справедливості та судового захисту прав і 

свобод людини [176, с. 136-137]. 

Процедура «Хабеас Корпус» широко застосовується майже у всіх країнах 

континентальної Європи. Вона отримала закріплення в Конституціях і 

законодавстві Німеччини, Італії, Австрії та багатьох інших країн. Відповідні 

норми містяться також у спеціальних законах про відшкодування цими 

державами матеріальної та моральної шкоди за незаконний арешт. Однак, є 

країни, де засіб захисту незаконно затриманих осіб не завжди називається 

«Хабеас Корпус» і має деякі особливості в порівнянні з його традиційним 

трактуванням [246, c. 209-215]. Наприклад, у деяких країнах еквівалентом 

інструменту захисту від незаконного обмеження свободи є інститут Ампаро де 

Лібертад (ісп. – ‘amparo de libertad’, англ.  – ‘protection of freedom’), який є 

однією із форм здійснення механізму захисту конституційних прав особи 

Рекурсо де Ампаро. 

Виконавчий лист Ампаро (Рекурсо де Ампаро) є засобом захисту 

конституційних прав особи, характерним для юрисдикції переважно 

іспаномовних країн, та є досить ефективним інструментом захисту особистих 

прав [230]. Так, процедура Ампаро виконує подвійну функцію: захищає 

конституційні права людини та охороняє Конституцію, гарантуючи 

непорушність її принципів. Процедура Ампаро набула свого поширення у 

правових системах Болівії, Чилі, Еквадора, Панами, Аргентини, Філіпін, 

Мексики. 

Традиційно, механізм забезпечення та захисту конституційних прав 

ампаро здійснюється у п’ятьох формах: 1) Ампаро де Лібертад – для захисту 

особистої свободи, яка є еквівалентом процедури Хабеас Корпус; 2) Ампаро 

Контра Лейєс – для судового перегляду конституційності законодавчих актів; 

3) Ампаро Касаціон – для перегляду конституційності та законності судового 

рішення; 4) Ампаро Адміністративо – для судового перегляду адміністративних 

дій; 5) Ампаро Аграріо – для захисту прав осіб в ході проведення аграрних 

реформ [266, c. 63-64]. 
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Суб’єктом розгляду скарги Ампаро де Лібертад є суд. Здійснення заходів 

щодо захисту особистої свободи може здійснюватись 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 [231, c. 282-286]. 

Що стосується першого випадку, то варто зазначити, що будь-які дії 

адміністративного або судового державного органу, які ставлять під загрозу 

конституційне право особи на свободу, можуть бути предметом скарги ампаро 

де лібертад. Це обумовлюється тим, що інститут ампаро де лібертад розглядає 

свободу особистості в якості вкрай важливої та значимої засади кримінального 

судочинства та не допускає існування навіть будь-якої загрози незаконного, 

свавільного обмеження свободи людини. 

Так, процедурою ампаро де лібертад досягається настільки довершений 

захист особи від незаконного обмеження її свободи, що дозволяє не тільки 

зупинити незаконне затримання, а й запобігти йому, якщо є підстави 

остерігатися зловживань з боку органів досудового слідства.  

Отже, у порівнянні з процедурою хабеас корпус, яка для реалізації права 

на свободу та особисту недоторканність вимагає наявність факту затримання 

особи, ампаро де лібертад дозволяє захистити конституційне право на свободу 

та особисту недоторканність навіть в умовах загрози його порушення. 

Зарубіжні вчені [257], які займаються вивченням інституту ампаро, 

наголошують на тому, що такий процедурний засіб захисту права на свободу та 

особисту недоторканність, який можливо застосувати не лише після здійснення 

незаконного затримання, а й в умовах загрози незаконного обмеження свободи 

потенційного затриманого, є вкрай важливим з точки зору надзвичайної 

серйозності втручання у сферу конституційних прав під час здійснення 

затримання, зважаючи на його превентивний характер. 

Якщо ж порушенню конституційної гарантії права на свободу та особисту 

недоторканність запобігти не вдалося, незаконно затримана особа має право 

ініціювати судове провадження з перевірки законності її затримання на стадії 

досудового або судового розслідування з метою відновлення її порушених прав. 
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Вказуючи на ще одну особливість інституту ампаро де лібертад, слід 

зазначити, що у той час, як процедура хабеас корпус традиційно вимагає, щоб 

затриманий постав перед суддею для перевірки законності обмеження його 

свободи протягом 24 годин з моменту подання відповідної скарги, процедура 

ампаро де лібертад зазвичай передбачає обов’язковий виклик затриманого до 

судді не пізніше 12 годин [257]. 

Таким чином, у системі юридичних гарантій прав і свобод людини важко 

переоцінити значення спеціальних процесуальних правил і процедур, за 

допомогою яких забезпечується реалізація та захист основних прав і свобод 

людини. Відомо, що матеріальні права і свободи можуть бути реалізовані 

тільки за допомогою певних процесуальних процедур, які гарантують 

особливий порядок їх захисту [176, c. 136]. Так, О. Верхогляд-Герасименко 

слушно зазначає, що без належного забезпечення будь-яке право лишається 

простою декларацією, яка не має цінності, оскільки реального характеру воно 

набуває лише при створенні державою дієвого механізму забезпечення їх 

реалізації, передбачення правових гарантій, що надають можливість особі 

задовольнити свої законні інтереси шляхом реалізації наданих їй прав [23, c. 

10]. 

Як обґрунтовано зазначає В. Трофименко, затримання особи є таким, що 

відповідає міжнародним стандартам забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність, якщо воно здійснено з метою припровадження особи до 

встановленого законом компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри 

у вчиненні нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за 

необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його 

вчинення. При цьому національне законодавство повинно встановлювати такі 

мінімальні гарантії щодо захисту прав затриманої особи: вона має негайно 

постати перед суддею, їй надається право на судовий розгляд впродовж 

розумного строку, їй забезпечується право судового оскарження затримання 

тощо [201, c. 281]. 

Отже, однією із складових механізму забезпечення прав особи є надання 

уповноваженому суб’єкту можливості оскарження процесуальних рішень 
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стосовно обмеження його прав, що являє собою процесуальний засіб захисту 

[23, c. 18]. Так, поряд із процедурами Хабеас Корпус та Ампаро де Лібертад, ще 

одним із найважливіших стандартів захисту прав затриманого є право на 

оскарження незаконного затримання, яке на міжнародному рівні передбачено п. 

4 ст. 5 КЗПЛ. На додаток до судового контролю, передбаченого п. 3 ст. 5 КЗПЛ, 

який повинен бути ініційований органом, що здійснює затримання, п. 4 ст. 5 

КЗПЛ гарантує затриманому можливість подати позов по відношенню до 

законності його затримання до суду, який повинен невідкладно прийняти 

рішення та видати наказ про звільнення, якщо затримання було незаконним. 

Вимога п. 4 ст. 5 полягає в тому, що для перевірки законності утримання особи 

під вартою необхідною є наявність процедурних гарантій, подібних гарантіям 

процедури Хабеас Корпус.  

Зобов’язання, що витікає з цього положення, містить в собі чотири 

основних елемента контролю: розгляд справи судом, дотримання принципу 

змагальності і забезпечення юридичною допомогою, розгляд питання щодо 

законності затримання і невідкладність таких дій. При цьому, обов’язок, що 

витікає з п. 4 ст. 5 КЗПЛ, застосовується незалежно від підстав затримання. 

Національні органи повинні забезпечити реальну можливість звернення в суд 

по всім справам у відповідності до п. 1 ст. 5 КЗПЛ [109, c. 100]. 

Якщо порівнювати чинний механізм реалізації права особи на 

оскарження незаконного затримання із аналогічним інститутом у кримінально-

процесуальному законодавстві України 1960 року, то уявляється, що право 

захисника оскаржувати затримання до суду було досить ефективним засобом 

захисту прав затриманого у кримінальному провадженні. При цьому, за 

аналогією із вимогами п. 4 ст. 5 КЗПЛ відповідно до ст. 106 КПК України 1960 

року за результатами розгляду такої скарги суддя виносив постанову про 

законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання 

незаконним. Натомість, як зазначає О.Б. Баганець [3], за чинним КПК України 

право сторони захисту оскаржити затримання взагалі не передбачено, вона 

може лише вимагати у прокурора перевірити обґрунтованість затримання – 

пункт 6 частини 2 статті 42 КПК України 2012 р. 



59 

У той же час, М. Маковей та С. Разумов звертають увагу на те, що у 

пункті 4 ст. 5 КЗПЛ чітко вказується, що питання про з’ясування законності 

затримання повинне вирішуватися судом, що виключає будь-які дискусії 

відносно того, що воно може бути вирішено прокурором [109, c. 99]. Так, у 

рішенні «Воденикаров проти Словакії» (Vodenicarov v. Slovakia), рішення від 21 

грудня 2000 р. (заява № 24530/94) ЄСПЛ постановив, що надана заявнику 

можливість оскаржити законність його тримання під вартою перед прокурором 

не відповідає вимогам п. 4 ст. 5 КЗПЛ, оскільки «процедура розгляду 

прокурором даного питання не має судового характеру». У справі «Варбанов 

проти Болгарії» (Varbanov v. Bulgaria), рішення від 05 жовтня 2000 р. (заява № 

31365/96) виданий прокурором ордер на затримання заявника, який міг бути 

оскаржений тільки вищестоящому прокуророві. В даному випадку з причини 

відсутності належної судової процедури оскарження затримання особи ЄСПЛ, 

наголошуючи на необхідності існування механізму здійснення права на 

оскарження затримання, встановив, що заявник був позбавлений права на 

розгляд судом законності його затримання, що суперечить вимогам п. 4 ст. 5 

КЗПЛ [109, c. 100]. 

На підставі викладеного, робимо висновок про те, що хоча чинний КПК 

України і запровадив посаду слідчого судді, до повноважень якого належить 

здійснення у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, та який зобов’язаний звільнити кожного, кого 

було незаконно затримано, однак, уявляється, що чинний механізм 

забезпечення прав затриманого відзначається недосконалістю, що суттєво 

знижує ефективність кримінальної юстиції в цілому та зумовлює необхідність 

подальшого вивчення та вдосконалення інституту затримання особи в аспекті 

забезпечення її прав у кримінальному провадженні. При цьому, виконання 

обов’язку держави по забезпеченню прав особи потребує створення умов для 

реальної процесуальної доступності суб’єктів до процесуальних механізмів 

забезпечення його прав. З урахуванням наукових доробок зарубіжних учених та 

ефективності забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні у 
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зарубіжних країнах, уявляється слушним зазначити, що механізм забезпечення 

прав затриманого повинен бути законодавчо закріплений та мати не лише 

відновлювальну (захисну) функцію, а й превентивний характер, щоб 

конституційне право кожної особи на свободу та особисту недоторканність не 

перебувало навіть під загрозою незаконного, необґрунтованого та 

неправомірного обмеження. 

Сам термін «забезпечення прав» дуже часто використовується як 

науковцями, так і українським законодавцем. Проте у науковій літературі панує 

множинність підходів до визначення та розуміння поняття «забезпечення прав 

людини» в залежності від критеріїв його поділу на складові компоненти та 

залежно від характеру взаємозв’язку категорій «забезпечення», «охорона» та 

«захист» прав людини. П. Рабінович, В. Демиденко, О. Домбровська, К. 

Горностай та А. Олійник дотримуються схожих точок зору стосовно 

визначення поняття забезпечення прав людини.  

Так, П.М. Рабінович зазначає, що забезпечення прав і свобод людини 

передбачає створення умов для їх здійснення, що включає такі елементи 

(напрями) державної діяльності: сприяння реалізації прав та свобод людини 

(шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій); 

охорону прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, 

для запобігання, профілактики правопорушень); захист прав та свобод людини 

(відновлення порушеного правомірного стану, притягання винних осіб до 

юридичної відповідальності) [139, c. 250]. В.О. Демиденко вказує на те, що 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком української держави 

по цілеспрямованій діяльності щодо сприяння реалізації прав і свобод людини 

та громадянина, їх охороні і захисту [43, c. 11]. Домбровська О.В. під 

забезпеченням конституційних прав і свобод людини розуміє діяльність зі 

створення сприятливих умов, охорони та захисту названого права [47, c. 13].  К. 

Горностай наголошує на тому, що забезпечення чи відновлення порушеного 

суб’єктивного права компетентними органами чи самим суб’єктом цього права 

є захистом прав і свобод людини [34, c. 51]. 
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А.Ю. Олійник дає більш ширше визначення поняття, і під забезпеченням 

конституційних прав і недоторканності людини та громадянина в Україні 

розуміє створення сприятливих умов для їх здійснення, охорону, захист 

суб’єктивних свобод від правопорушення, відновлення порушеного права 

компетентними державними органами чи органами місцевого самоврядування, 

їх посадовими або службовими особами та об’єднаннями громадян шляхом 

здійснення матеріальних і процесуальних юридичних засобів [124, c. 153]. 

О.П. Кучинська слушно наголошує на тому, що механізм забезпечення 

прав учасників кримінального провадження знаходиться у прямій залежності 

від належного регулювання правових відносин за допомогою норм, які, 

наприклад, юридично закріплюють правовий та процесуальний статуси 

учасників кримінального провадження; від правозастосовної діяльності, що є 

основною формою реалізації норм процесуального права; а також від 

безпосередньої реалізації норм права [96, c. 22-23]. А отже, забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні досягається не тільки завдяки 

проголошенню та існуванню системи гарантій, а й завдяки досконалості 

правового регулювання механізму реалізації проголошених гарантій прав 

затриманого. 

Зрозуміло, що для реалізації будь-ким з учасників кримінального 

провадження, в тому числі і затриманим, свого процесуального статусу взагалі 

та, наприклад, права на оскарження до суду незаконного затримання зокрема, 

самих норм, які цей статус або право закріплюють, буде замало. Для цього 

необхідним є одночасне функціонування механізмів його реалізації, захисту, а 

також охорони від порушень. 

Будь-яке право, яке є у однієї особи, передбачає наявність обов’язків у 

іншої або інших осіб. Права людини забезпечують нормальне існування і 

розвиток людини в цивілізованому суспільстві і передбачають наявність 

обов’язків, в першу чергу, у єдиного офіційного представника суспільства – 

держави. Ці обов’язки різні: іноді держава повинна не втручатися сама і 

забезпечити невтручання інших у процес реалізації людиною свого права, а 

іноді – вона повинна створити спеціальний механізм реалізації права. І від того, 
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наскільки успішною є діяльність держави на цьому поприщі, залежить і 

визнання її цивілізованою та демократичною [102, c. 28-30]. 

Так, статтею 29 Конституції України задекларовано право кожного 

затриманого у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Відповідно, для 

того, щоб це право не залишалось декларацією, український законодавець 

повинен створити механізм його належної реалізації. З урахуванням 

конституційних засад, завдань кримінального провадження, визначених КПК 

України, та практики Європейського суду з прав людини механізм реалізації 

права кожного затриманого на оскарження в суді свого затримання має 

здійснюватися за допомогою засобів судового контролю. 

Варто згадати, що статтею 106 КПК України 1960 року було чітко 

передбачено, що у разі оскарження затримання, скарга затриманого негайно 

надсилалася начальником місця попереднього ув’язнення до суду. За 

результатами розгляду скарги підозрюваного суддя виносив постанову про 

законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання 

незаконним, а на постанову судді могла бути також подана апеляція. Статтею ж 

24 КПК України 2012 року задекларовано, що кожному гарантується право на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого в 

порядку, передбаченому цим Кодексом. Однак на відміну від попереднього 

кримінального процесуального закону України, чинним КПК не визначено 

такого порядку, як і не визначено, до кого, в який спосіб та термін має 

звертатись затримана особа з вимогою перевірити обґрунтованість затримання, 

що вказує на прогалину у кримінальному процесуальному законодавстві та 

відсутність належного кримінального процесуального механізму реалізації 

права кожного затриманого на оскарження до суду свого затримання. 

Натомість, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30 січня 

2003 року [168] наголошував на тому, що правосуддя за своєю суттю 

визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і 

забезпечує ефективне поновлення в правах. Право на ефективний засіб захисту 

передбачено також Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 
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(стаття 2), Загальною декларацією прав людини (стаття 8) та Конвенцією про 

захист прав людини та основоположних свобод (стаття 13). 

На необхідності запровадження дієвого та ефективного механізму 

судового контролю за забезпеченням прав учасників кримінального 

провадження, в тому числі і затриманого, наголошує і ЄСПЛ у своїх рішеннях. 

До того ж, як наголошує ЄСПЛ, п. 4 ст. 5 КЗПЛ вимагає в першу чергу 

наявність незалежного правового засобу, за допомогою якого особа, яка 

утримується, має можливість негайно постати перед суддею, який визначить 

законність триваючого утримання (рішення від 8 листопада 2005 р. у справі 

«Горшков проти України» (Gorshkov v. Ukraine) (заява № 67531/01)) [151].  

І таким «незалежним правовим засобом», на нашу думку, повинен бути 

кримінальний процесуальний механізм забезпечення прав затриманого 

засобами судового контролю. 

На сучасному етапі розвитку юридичної науки право на оскарження 

процесуальних рішень дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні та 

необхідність судового контролю за забезпеченням прав учасників 

кримінального провадження безперечно визнається правознавцями в якості 

невід’ємного диспозитивного права учасника кримінального провадження, 

спрямованого на відновлення порушених прав та законних інтересів шляхом 

звернення до представника судової влади (слідчого судді) як до 

незаангажованого відомчими інтересами арбітра у вирішенні кримінального 

процесуального конфлікту [55, c. 335]. Так, оскарження процесуальних рішень, 

дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні є невід’ємним правом 

людини, яке має бути забезпечено не лише за допомогою нормативного 

закріплення, а й під час безпосереднього провадження досудового 

розслідування [55, c. 334]. Як слушно зазначає В.Т. Маляренко, захист прав і 

свобод людини не може бути надійним без надання зацікавленим особам 

можливості оскаржити до суду окремі процесуальні дії (бездіяльність) та 

рішення посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування [111, c. 131]. 

А.Р. Тумаянц наголошує на тому, що оскарження на досудових стадіях 

кримінального провадження виступає гарантією реалізації конституційних прав 
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і законних інтересів осіб, залучених в орбіту кримінального процесу [202, c. 

774]. 

Уявляється доцільним зазначити, що на практиці можлива ситуація, коли 

прокуророві відомо про факт здійснення незаконного затримання, однак права 

реагування на це для прокурора чинним КПК не передбачено. На нашу думку, 

враховуючи можливість та рівень вірогідності зловживань, дискусійним є 

питання надання прокурору повноваження звільняти незаконно затриманих 

осіб. Обов’язок щодо контролю за забезпеченням прав затриманих покладено 

на слідчого суддю (ст. 206 КПК України), а тому, в якості ще одного засобу 

судового контролю за забезпеченням прав затриманого, на нашу думку, 

повинен виступати інститут автоматичної судової перевірки підстав та 

законності затримання особи, з метою того, щоб забезпечення прав затриманого 

засобами судового контролю не ставилися у виключну залежність від 

попереднього подання скарги чи заяви затриманою особою, якщо вона не 

здатна цього зробити самостійно в період 60 годин перебування поза судовим 

контролем до моменту представлення її до слідчого судді для перевірки 

законності та обґрунтованості затримання. 

Як зазначають автори Посібника Європейського суду з прав людини та 

Ради Європи зі статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

судовий контроль за затриманням повинен бути автоматичним і не може 

залежати від попередньої заяви затриманої особи (рішення від 3 жовтня 2006 р. 

у справі «МакКей проти Сполученого Королівства» (‘McKay v. the United 

Kingdom) (заява № 543/03); рішення від 1 липня 2008 р. у справі «Варга проти 

Румунії» (Varga v. Romania) (заява № 73957/01); рішення від 30 вересня 2009 р. 

у справі «Бурзо проти Румунії» (Viorel Burzo v. Romania) (заява № 75109/01)) 

[192, c. 8-9].  

Автоматичний характер судового контролю необхідний для досягнення 

мети цього положення, оскільки особа, яка, наприклад, була піддана 

жорстокому поводженню, може бути нездатна  подати заяву до суду про 

перегляд правомірності її ув’язнення. Це так само стосується й інших 

вразливих категорій арештованих, наприклад, осіб з психічними розладами або 



65 

осіб, які не володіють мовою, якою спілкується посадова особа, наділена 

судовою владою (рішення від 18 червня 2008 р. у справі «Ладент проти 

Польщі» (Ladent v. Poland) (заява № 11036/03)) [155]. 

У справі «Т.В. проти Мальти» (T. W. v. Malta), рішення від 25 квітня 1999 

р. (заява № 25644/94) ЄСПЛ наголосив на тому, що «… Здійснювати судову 

перевірку підстав для тримання під вартою треба не тільки негайно, але й 

автоматично … Не можна її ставити в залежність від попереднього подання 

заяви утримуваної особи. Така вимога не тільки б змінила характер 

передбаченого в пункті 3 статті 5 захисту, який не є тотожним тому, що 

встановлює пункт 4 статті 5, і гарантує право ініціювати провадження з метою 

перевірки правомірності тримання під вартою в судовому порядку … Вона 

могла б навіть позбавити сенсу гарантію, передбачену пунктом 3 статті 5 – 

оборонити особу від довільного позбавлення волі, забезпечивши обов’язковість 

незалежного судового нагляду за актами позбавлення волі …» [50, c. 79]. 

Так само, у справі «Мироненко і Мартенко проти України» (Mironenko v. 

Ukraine), рішення від 10 березня 2010 р. (заява № 4785/02) ЄСПЛ, підтримуючи 

свою позицію, повторив, що «пункт 3 статті 5 КЗПЛ гарантує особам, 

затриманим або взятим під варту за підозрою у вчиненні злочину, захист від 

свавільного чи безпідставного позбавлення свободи [157]. Пункт 3 статті 5 

КЗПЛ має на меті забезпечення негайного й автоматичного судового контролю 

за затриманням особи поліцією чи адміністративним затриманням, здійсненого 

відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 КЗПЛ (рішення у справі 

«Гаркманн проти Естонії» (Harkmann v. Estonia), рішення від 11 липня 2006 

року (заява № 2192/03) [149]. 

Враховуючи наукові дослідження видатних правознавців, практику 

ЄСПЛ, міжнародні та національні стандарти забезпечення прав людини, 

наголошуємо на тому, що судовий контроль за забезпеченням прав затриманого 

має бути ефективним і доступним, а не просто теоретичним та ілюзорним. 

Механізм судового контролю за забезпеченням прав затриманого повинен бути 

таким, що забезпечує правомірну реалізацію прав затриманого у 
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кримінальному провадженні, і передбачати такі процесуальні засоби, які були б 

здатні створити умови для реалізації прав затриманого.  

Звісно, що звернення до суду для захисту конституційних прав 

затриманого безпосередньо на підставі ч. 3 ст. 8 Конституції України 

гарантується, проте, однією із безумовних умов успішного виконання завдань 

кримінального судочинства є реальне та ефективне функціонування засобів 

судового контролю за забезпеченням прав затриманого у кримінальному 

провадженні та, відповідно, їх нормативне закріплення на рівні кримінального 

процесуального закону. Адже як слушно зазначає С.О. Пшенічко, саме на 

реалізацію завдання з охорони прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження спрямована у тому числі й засада забезпечення 

права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, а також 

регулятивні норми, що регламентують оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування, розгляд та вирішення цих скарг є важливою 

гарантією охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження [138, c. 1]. 

Із метою ефективного забезпечення прав затриманого засобами судового 

контролю, на нашу думку, український законодавець повинен, насамперед, 

створити кримінальний процесуальний механізм реалізації права кожного 

затриманого на оскарження до суду свого затримання, а також інститут 

автоматичної перевірки засобами судового контролю підстав та законності 

затримання, що не залежатиме від попередньої скарги або заяви затриманої 

особи.  

Для цього уявляється необхідним передбачити у чинному КПК України 

окрему норму, яка б передбачала: 1) обов’язок начальника місця попереднього 

ув’язнення негайно надіслати до слідчого судді протокол затримання і, 

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

законність затримання; 2) обов’язок начальника місця попереднього ув’язнення 

у разі оскарження затримання до суду негайно надіслати скаргу затриманого до 

суду; 3) строк розгляду слідчим суддею такої скарги; 4) обов’язок слідчого 
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судді за результатами розгляду скарги винести постанову про законність 

затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним; 5) 

обов’язок слідчого судді надіслати копію постанови за результатами розгляду 

скарги затриманому, прокурору, начальнику місця попереднього ув’язнення; 6) 

право прокурора або особи, щодо якої прийнято рішення, подати апеляцію на 

постанову слідчого судді, яка не зупиняє виконання постанови слідчого судді. 

Саме ж поняття механізму забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні доцільно визначити як комплексну взаємодіючу 

систему 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. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Під кримінальним процесуальним примусом розуміється сукупність 

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. 

З метою врегулювання порядку здійснення кримінального 

процесуального затримання необхідно законодавчо закріпити його мету: 1) 

негайне припинення злочинної діяльності або загрози її здійснення, 2) 

оперативне запобігання приховування або знищення доказів, 3) запобігання 

втечі особи, яка імовірно вчинила злочин, 4) доставлення затриманого до 

уповноважених посадових осіб для вирішення питання про причетність особи 
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до вчинення злочину та про застосування до неї запобіжного заходу, а також 5) 

забезпечення виконання вироку в частині кримінального покарання та 6) 

вирішення питання про екстрадицію розшукуваної особи. 

Сутність кримінального процесуального затримання уявляється 

доцільним визначити як складне правове явище, і незважаючи на те, що окремі 

елементи протоколу затримання можуть мати доказове значення, само по собі 

кримінальне процесуальне затримання є виключно заходом кримінального 

процесуального примусу, не є слідчою дією і не спрямоване на виявлення, 

збирання, вилучення і фіксацію доказів, а має свою самостійну мету. 

Щодо класифікації видів кримінального процесуального затримання 

варто зазначити, що його доцільно класифікувати 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. 

2. Генеза затримання простежується з часів царя Хамурапі, а на території 

України - уперше згадується у Договорі Русі із Візантією 911 року, пам’ятках 

староруського права ІХ-Х століть – у редакціях Руської Правди та статутах 

Великого князівства Литовського, аналіз яких продемонстрував, що затримання 

як примусовий захід існувало й активно застосовувалося у тогочасному 

кримінальному судочинстві. 

3.  Аналіз забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

відповідно до ст. 5 КЗПЛ демонструє необхідність усвідомлення нових 

концептуальних положень КПК України, їх теоретичного обґрунтування та 

приведення у відповідність до міжнародних стандартів та практики ЄСПЛ, 

розробки необхідних понять 

Наукові дослідження мають спрямовуватися на формування науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення правозастосовної практики 

та її нормативного врегулювання, поширювати порівняльно-правові 

дослідження, що дозволить використовувати позитивні досягнення зарубіжних 

держав у врегулювання кримінального провадження, правотворчості й 

правозастосування. 
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4. Що стосується механізму забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні, то із метою ефективного забезпечення прав 

затриманого засобами судового контролю, на нашу думку, український 

законодавець повинен, насамперед, створити кримінальний процесуальний 

механізм реалізації права кожного затриманого на оскарження до суду свого 

затримання, а також інститут автоматичної перевірки засобами судового 

контролю підстав та законності затримання, що не буде залежати від 

попередньої скарги або заяви затриманої особи.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО ПРИ  

ЗАСТОСУВАННІ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ 

 

2.1. Затримання за ухвалою слідчого судді як гарантія забезпечення 

прав затриманого (затримання з метою приводу) 

 

Можливість проведення більшості процесуальних дій залежить від 

своєчасної явки учасників кримінального провадження за викликом прокурора, 

суду. При цьому, прибуття за викликом до органів, які здійснюють кримінальне 

провадження, є не правом, а процесуальним обов’язком, без виконання якого 

неможливо забезпечити унормований перебіг кримінального провадження та 

з’ясувати всі обставини, що мають значення для прийняття справедливого 

рішення. Саме обов’язок з’явитися за викликом слідчого, прокурора або суду є 

гарантією подальшого допиту особи та проведення з нею інших процесуальних 

дій [177, c. 158-159]. 

У випадку невиконання цього обов’язку виникає необхідність 

застосування до особи заходів кримінального процесуального примусу з метою 

забезпечення виконання завдань кримінального провадження. Статтями 187-

191 КПК України змінено сутність приводу та запроваджено окремий вид 

кримінального процесуального затримання – затримання з метою приводу. 

Затримання з метою приводу і є одним із тих заходів кримінального 

процесуального примусу, які застосовуються у разі невиконання особою 

обов’язку з’явитися за викликом слідчого, прокурора або суду і тим самим 

перешкоджання нею своєчасному та належному виконанню завдань 

кримінального провадження. 

Праці великої кількості учених, таких як А.Н. Ахпанов, В.М. Батюк, 

В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, В.М. Корнуков, В.М. Маляренко, 

М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.І. Осадчий, В.О. Попелюшко, С.М. Смоков, 

Л.Д. Удалова, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, М.Є. Шумило та багатьох інших 



71 

присвячені питанням і проблемам застосування цього заходу процесуального 

примусу. Разом із тим, низка певних проблемних питань не отримала 

теоретичного освітлення та вивчення, зважаючи на кардинальні зміни інституту 

затримання у кримінальному процесі, що викликає необхідність проведення 

наукового аналізу застосування такого заходу кримінального процесуального 

примусу як затримання з метою приводу. 

Актуальність вивчення проблем затримання з метою приводу обумовлена 

також значною кількістю задоволених слідчими суддями клопотань про дозвіл 

на затримання з метою приводу. Так, за період дії чинного КПК України 

близько 77% усіх клопотань про надання дозволу на затримання з метою 

приводу (більше шести з половиною тисяч) задоволено у суді першої інстанції і 

близько 68% - задовольняється у суді апеляційної інстанції. При цьому, чинний 

кримінальний процесуальний закон України надає можливість оскарження 

лише ухвали про відмову у наданні дозволу на затримання з метою приводу (ч. 

5 ст. 190 КПК України). Ухвалу ж про надання дозволу на затримання з метою 

приводу особа, до якої застосовано таке затримання, оскаржити не має права, а 

тому, уявляється, що існує певна прогалина у кримінальному процесуальному 

механізмі забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні при 

здійсненні затримання з метою приводу. 

У чинному КПК України регламентація приводу значно відрізняється від 

КПК України 1960 року. Законодавцем внесені істотні зміни в частині 

застосування приводу, а це свідчить про спроби віднайти оптимальний варіант 

правового регулювання цього заходу [177, с. 159]. 

Чинна правова регламентація здійснення приводу учасників 

кримінального провадження характеризується наявністю кримінальних 

процесуальних норм, які регулюють здійснення самого приводу, а також 

здійснення кримінального процесуального затримання з метою приводу. 

В.Г. Гончаренко слушно зазначає, що розглядаючи питання 

процесуального затримання, необхідно уважно вивчити у сукупності такі статті 

КПК України та коментар до них у відповідних літературних джерелах: ст. 140 

«Привід», ст. 141 «Клопотання про здійснення приводу», ст. 142 «Розгляд 
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клопотання про здійснення приводу», ст. 143 «Виконання ухвали про 

здійснення приводу», ст. 177 «Мета і підстави застосування запобіжних 

заходів», ст. 178 «Обставини, що враховуються при обранні запобіжного 

заходу», ст. 187 «Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу», ст. 188 «Клопотання про дозвіл на 

затримання з метою приводу», ст. 189 «Розгляд клопотання про дозвіл на затри-

мання з метою приводу», ст. 190 «Ухвала про дозвіл на затримання з метою 

приводу», ст. 191 «Дії уповноважених службових осіб після затримання на 

підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання», ст. 192 

«Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання 

особи без ухвали про дозвіл на затримання», ст. 204 «Заборона затримання без 

дозволу слідчого судді, суду» [33, c. 11].  

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за 

погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на 

затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі у 

судовому засідання про розгляд клопотання щодо застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Автори Науково-практичного коментаря до Кримінального 

процесуального кодексу України слушно зазначають, що цей захід 

здійснюється з метою забезпечення присутності  підозрюваного, 

обвинуваченого у залі судового засідання під час вирішення питання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і у зв’язку із цим 

забезпечення оперативності здійснення досудового розслідування та судового 

провадження, уникнення необґрунтованого затягування часу  тощо [90, c. 479]. 

Підставами звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з 

метою приводу є: 1) неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим 

викликом і відсутності  у слідчого, судді, суду на початок судового засідання 

відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному 

прибуттю на засідання для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 3 ст. 187 КПК України); 2) неприбуття 

без поважних причин чи наявність ризику неприбуття підозрюваного, 
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обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст. 188 КПК 

України) [85, с. 187]. 

Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути 

подане:  

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на 

тримання під вартою;  

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до 

прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;  

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом 

для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок 

судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його 

своєчасному прибуттю (ч. 2 ст. 188 КПК України). 

При цьому автори Науково-практичного коментаря до Кримінального 

процесуального кодексу України зазначають, що перш за все таке клопотання 

може бути внесене разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на 

тримання під вартою. У такому випадку, зазначено у Коментарі, хоча це й не 

визначено законодавцем, указані клопотання можуть бути об’єднані в одному 

процесуальному акті – клопотанні про застосування запобіжного заходу у  

вигляду тримання під вартою та про дозвіл на затримання з метою приводу [90, 

c. 479-480]. 

Однак, аналіз емпіричного матеріалу у вигляді більше шести тисяч ухвал 

про дозвіл на затримання з метою приводу та про відмову у наданні дозволу на 

затримання з метою приводу з Єдиного державного реєстру судових рішень, а 

також близько тридцяти матеріалів кримінальних проваджень дає змогу 

зробити висновок,  що на практиці до слідчого судді подається два окремих 

клопотання. 
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Як уже зазначалося, відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, 

слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про 

дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для 

участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

Так, затримання з метою приводу може застосовуватися лише до осіб, 

відносно яких до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою (ст. 187— 191) [1]. Затримання з метою приводу 

здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді або суду.  

В.Г. Гончаренко вказує, що Л.М. Лобойко припускається неточності [33, 

c. 13], стверджуючи, що «затримання з метою приводу може бути тільки 

(підкреслення – В.Г.) для забезпечення участі підозрюваного або 

обвинуваченого в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» [103, с. 227]. 

Вважаючи такий варіант приводу необхідним і в правовому сенсі 

виправданим, В.Г. Гончаренко згадує про варіант законного затримання для 

приводу підозрюваного або свідка під час досудового розслідування та 

обвинуваченого або свідка в ході судового розгляду кримінального 

провадження з метою забезпечення участі названих осіб у проведенні 

процесуальних дій, якщо їхня участь у цих діях є обов’язковою, а вони від такої 

участі ухиляються (ст. ст. 139–143 КПК України) [89, c. 345–350]. 

Правда, в юридичному супроводі поняття «привід» не вживається 

ключове слово «затримання», а в ст. 140 КПК України привід визначається як 

примусове супроводження особи (свідка, підозрюваного або обвинуваченого), 

до якої воно застосовується, як результат нез’явлення останньої без поважних 

причин до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, особою, яка виконує 

ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час 

[89, c. 346]. В.Г. Гончаренко  зазначає, що, безумовно, ця акція обов’язково 

забезпечується затриманням особи, що підлягає приводу, бо без її затримання 

не може бути здійсненим і її привід [33, c. 12]. 

Ми не можемо цілком погодитися із такою позицією з декількох підстав.  
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По-перше, чинні кримінальні процесуальні норми, які регулюють 

затримання з метою приводу стосуються лише підозрюваного та 

обвинуваченого. Чинний КПК передбачає привід свідка, що полягає у його 

примусовому супроводженні (підкреслення – наше) до місця її виклику в 

зазначений день та час, але, тим не менше, кримінальне процесуальне 

затримання свідка чинним КПК не передбачено.  

По-друге, на нашу думку, здійснення приводу у формі примусового 

супроводження не повинно ототожнюватися із фізичним захопленням особи, до 

якої застосовується привід, та застосування до неї сили. Етимологія терміну 

«супроводження» або «супроводжувати» не передбачає застосування сили або 

фізичного затримання особи. Так, «Словник української мови» (СУМ-

11) визначає термін «супроводжувати як «іти, їхати разом із ким-небудь як 

супутник; проводжати когось до певного місця; іти, їхати, охороняючи, 

конвоюючи і т. ін. кого-, що-небудь або показуючи шлях комусь, чомусь» [187], 

Тлумачний словник російської мови за редакцією С.І. Ожегова визначає 

поняття «супроводжувати» як «следовать вместе с кем-н., находясь рядом, ведя 

куда-н. или идя за кем-н.» [123], Новий тлумачний словотвірний словник 

російської мови надає значення слова «супроводжувати» як «идти, ехать вместе 

с кем-л. в качестве спутника, провожатого; следовать вместе с кем-л., чем-л. 

для охраны, конвоирования, указания пути [49].
 
 

По-третє, ухвала про здійснення приводу є судовим рішенням, в якому 

слідчим суддею надано дозвіл на примусове супроводження особи до місця її 

виклику в зазначений день та час. Затримання в свою чергу передбачає 

поміщення особи у ізолятор тимчасового тримання, адже відповідно до ч. 1 ст. 

191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не 

пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена 

до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з 

метою приводу. Ухвала ж про здійснення приводу права на утримання особи 

протягом 36 годин до моменту її доставлення до слідчого судді не надає. 

А отже, уявляється некоректним стверджувати, що здійснення приводу 

обов’язково забезпечується затриманням особи, що підлягає приводу. Тим 
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більше, ст. 143 КПК України передбачає можливість (підкреслення – наше) 

застосування заходів фізичного впливу, які дозволяють здійснити її 

супроводження до місця виклику, і тільки у разі неможливості уникнення їх 

застосування. 

Безперечно, ніхто не повинен створювати перешкод судовому 

провадженню. Від злагоджених дій учасників процесу залежить виконання 

завдань, визначених Кримінальним процесуальним кодексом (КПК) України. 

Справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку - 

основний принцип, передбачений ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [169, c. 38]. Відповідно до ст. 2 КПК України 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду є одним із завдань кримінального провадження. Під час 

кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення 

повинні бути виконані або прийняті в розумні строки (ст. 28 КПК України). 

Погоджуємося, що неприпустимою є ситуація, коли з метою реалізації 

завдань, визначених КПК України, суддею викликаються учасники судового 

провадження (свідки з іншої місцевості, доставляються під конвоєм підсудні, 

запрошуються фахівці з інших регіонів, а іноді навіть країн), але не 

доставляється особа, до якої має бути застосовано привід [169, c. 42]. В таких 

випадках затримання з метою приводу є вимушеним заходом для забезпечення 

присутності осіб, без яких повний та неупереджений розгляд справи 

неможливий. 

З іншого боку, затримання передбачає суттєве обмеження права кожного 

на свободу та особисту недоконаність, яке є одним із фундаментальних прав 

людини і повинно особливо охоронятися. У такому випадку виникає 

необхідність визначення пріоритету або балансу між своєчасним, повним, 

належним виконанням завдань кримінального провадження та забезпеченням 

права кожного на свободу та особисту недоторканність. 

Тому з метою забезпечення такого балансу, на нашу думку, затримання з 

метою приводу має стати логічним продовженням (або наступних етапом) 

неуспішного з об’єктивних підстав здійснення приводу. Так, пропонується 
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кримінальний процесуальний механізм, відповідно до якого привід на підставі 

ст. 140 КПК України повинен обов’язково передувати затриманню з метою 

приводу, як більш м’який захід кримінального процесуального примусу. І лише 

за неможливості забезпечення присутності особи за допомогою приводу, 

дозволено застосування до такої особи затримання з метою приводу. 

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України привід може бути застосовано до 

підозрюваного, обвинуваченого, свідка. Відповідно ж до ст. 188 КПК України 

затримання з метою приводу може бути застосовано лише до підозрюваного 

або обвинуваченого для участі в розгляді клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, на нашу думку, 

уявляється доцільним передбачити можливість застосування кримінального 

процесуального затримання з метою приводу і до свідків у разі їх неодноразової 

неявки за викликом слідчого, прокурора або суду. Адже неявка свідка може 

завадити проведенню належних процесуальних дій, при проведенні який 

присутність свідка є обов’язковою та необхідною. Законодавчо закріплена 

можливість застосування до свідка затримання з метою приводу може стати 

ефективним кримінальним процесуальним інструментом забезпечення 

належного виконання завдань кримінального провадження за умови чіткого 

законодавчого визначення порядку здійснення такого затримання та наявності 

ефективного механізму забезпечення прав затриманих у кримінальному 

провадженні. Приклад успішного та раціонального функціонування інституту 

застосування до свідків затримання з метою забезпечення їх явки у судовому 

засіданні ми наводили у попередньому розділі дисертаційного дослідження 

(затримання особливо важливих свідків у США). 

Відповідно до ст. 190 КПК України, за результатами розгляду клопотання 

про дозвіл на затримання з метою приводу слідчий суддя постановляє ухвалу 

про дозвіл на затримання з метою приводу або про відмову у наданні дозволу 

на затримання з метою приводу. 

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити: 1) 

найменування суду, прізвище та ініціали слідчого судді, судді (суддів); 2) 

прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого, для затримання 
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якого постановляється ухвала, відомі на момент постановлення ухвали, а якщо 

прізвище, ім’я, по батькові не відомі, - детальний опис зовнішності такої особи; 

3) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і його правову 

кваліфікацію за законом України про кримінальну відповідальність; 4) 

посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про 

вчинення особою кримінального правопорушення; висновку про існування 

ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; 

висновку щодо існування обставин, зазначених у п.п. 1 або 2 ч. 4 ст. 189 цього 

Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання; 5) дату 

постановлення ухвали; 6) дату втрати законної сили ухвалою; 7) підпис 

слідчого судді, судді (суддів), який постановив ухвалу (ч. 1 ст. 190 КПК 

України). 

Згідно з ч. 2 ст. 190 КПК України в ухвалі про дозвіл на затримання з 

метою приводу вказуються прізвище, ім’я, по батькові, адреса і телефон 

прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала. Ухвала про 

дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) 

приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії 

ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення 

ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 3) відкликання ухвали прокурором. 

При цьому, слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити 

питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому 

цим Кодексом. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на 

затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню 

після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні 

такого клопотання можливе лише при виникненні нових обставин, які 

підтверджують необхідність тримання особи під вартою. 

На нашу думку 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. 
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Затримання з метою приводу пов’язане із обмеженням невід’ємного права 

кожного на свободу та особисту недоторканність, передбаченого ст. 29 

Конституції України, тому рішення про його застосування належить, звісно, до 

виключної компетенції суду. Рішення про надання дозволу на затримання з 

метою приводу приймається у формі ухвали [29]. І така ухвала, на нашу думку, 

повинна відповідати стандартам доброякісності процесуальних рішень, адже 

вона є підставою для серйозного втручання у приватне життя особи. При 

цьому, уявляється, що слідчий суддя повинен винести ухвалу, що відповідає 

стандартам доброякісності кримінальних процесуальних рішень, ґрунтуючись 

на оцінці відповідності клопотання прокурора або слідчого за погодженням з 

прокурором про дозвіл на затримання з метою приводу стандартам 

доброякісності процесуальних рішень.  

Кримінальне процесуальне рішення – це виражений у встановленій 

законом формі індивідуальний правозастосовний акт-документ, в якому 

компетентні державні органи і посадові особи у встановленому законом 

порядку та в межах своєї компетенції з метою вирішення завдань 

кримінального провадження надають відповіді на правові питання, що виникли 

під час провадження, і виражають владне волевиявлення про дії або 

бездіяльність, що випливають із встановлених на момент прийняття рішень 

фактичних обставин і приписів чинного законодавства [31, c. 41]. 

Відповідно, ухвалу 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, щодо обов’язку з’явитися за викликом 

прокурора, суду, ґрунтуючись на фактичних обставинах і приписах чинного 

законодавства на момент прийняття рішення. 
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Як слушно зазначає Н.В. Глинська, ідеальним є процес, в якому усі 

прийняті кримінальні процесуальні рішення є доброякісними. Але, нажаль, в 

реальній практичній діяльності при ухвалення певних рішень нерідко мають 

місце ті чи інші помилки, в результаті чого такі акти стають дефектними з 

точки зору їх якості, і відповідно, стають предметом оцінки контрольно-

наглядових суб’єктів [31, c. 72]. Отже, і клопотання прокурора, слідчого за 

погодженням з прокурором повинно відповідати стандартам доброякісності 

кримінального процесуального рішення, адже воно ініціює перед слідчим 

суддею можливість суттєвого обмеження прав учасників кримінального 

провадження шляхом застосування до них заходів кримінального 

процесуального примусу. 

Цікавою є думка Н.В. Глинської щодо правової природи клопотань 

прокурора, слідчого. Так, авторка зазначає, що такий акт-документ за своєю 

владно-розпорядницькою природою є нічим іншим як різновидом 

кримінальних процесуальних рішень. Адже його прийняття тягне певні правові 

наслідки як для іншого суб’єкта кримінального провадження, зобов’язаного 

розглянути таке клопотання і прийняти одне з передбачених у законі рішень, 

так і можливі (потенційні) несприятливі наслідки для особи, до якої подібне 

клопотання порушується [31, c. 80]. 

Вважаємо за можливе погодитися із твердженням, що владно-

розпорядницькій природі таких рішень слідчого і прокурора найбільше 

відповідає форма постанови. Форма постанови не лише відповідає 

функціональному призначенню і природі цього акту, а і створює реальні умови, 

з одного боку, для переконливого його обґрунтування, а з іншого – для 

перевірки його законності і обґрунтованості, а  також подальшого його 

предметного оскарження [31, c. 80]. А отже, форма постанови для звернення 

прокурора, слідчого за погодженням з прокурором до слідчого судді про 

надання дозволу за затримання особи з метою приводу, на нашу думку, 

доцільніше було б оформлювати у формі постанови, що створило б умови для 

належного обґрунтування такого звернення та забезпечення права затриманих 
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на його оскарження, а відповідно – для створення належного процесуального 

механізму забезпечення прав затриманих. 

Аналіз емпіричного матеріалу у вигляді матеріалів кримінальних 

проваджень у Дніпровському районному суді м. Києва дає підстави 

стверджувати, що близько 75% клопотань прокурора (слідчого за погодженням 

з прокурором) про дозвіл на затримання з метою приводу подається в усній 

формі під час судових засідань. Однак, на нашу думку, доцільним є 

законодавче закріплення норми щодо обов’язкової письмової форми такого 

звернення. Уявляється, що це сприятиме чіткості формулювання предмету 

звернення, обґрунтованості такого звернення щодо конкретної особи, чіткому 

визначенню фактичних обставин, які дають підстави для здійснення затримання 

з метою приводу, а отже, й ефективнішій реалізації судового контролю, 

запобіганню випадкам зловживання стороною обвинувачення своїх 

повноважень та належному забезпеченню прав затриманих у кримінальному 

провадженні. 

Повертаючись до необхідності відповідності ухвали слідчого судді про 

дозвіл на затримання з метою приводу стандартам доброякісності кримінальних 

процесуальних рішень, як гарантії забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні, варто зазначити наступне. 

Питанням якості та вимог до процесуальних рішень присвячено багато 

праць таких учених як М.І. Бажанов, В.І. Власов, Н.В. Глинська, 

Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, Л.М. Карнєєва, П.А. Лупинська, 

В.Т. Маляренко, І.Л. Петрухін, А.Р. Рівлін, В.М. Савицький, К.В. Степанов, 

М.С. Строгович. Проте поняття щодо якості кримінальних процесуальних 

рішень залишається не сформованим у науці кримінального процесу [31, c. 

100]. 

Уявляється, 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) 
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обґрунтованості; 3) вмотивованості; 4) справедливості; 5) розумності; 6) 

своєчасності. 

П.А. Лупинська як обставини, що визначають законність кримінального 

процесуального рішення називає такі: ухвалення рішення компетентною 

особою; правильне застосування закону; втілення рішення у встановлену 

законом процесуальну форму; наявність в рішення необхідність реквізитів; 

своєчасність прийняття; попередньо проведені відповідно до закону 

процесуальні дії, за допомогою яких встановлені обставини, що є 

визначальними для прийняття такого рішення [105, c. 114]. Варто також 

погодитися із В.Н. Глинською, яка зазначає, що з точки зору форми 

кримінальне процесуальне рішення (а отже, і ухвала слідчого судді про дозвіл 

на затримання з метою приводу) буде вважатися законним, якщо його прийняли 

у визначений законом час компетентні суб’єкти, уповноважені на це 

кримінальним процесуальним законом, виражене у встановленій для такого 

різновиду кримінальних процесуальних рішень документарній формі з 

додержанням вимог щодо структури його змісту та реквізитів, а також коли 

були дотримані умови, за наявності яких може бути прийняте таке кримінальне 

процесуальне рішення, у тому числі додержано процедуру його ухвалення 

(послідовне вчинення ряду процесуальних дій, що передують ухваленню 

процесуального рішення) [31, c. 259-260]. 

Для визначення обґрунтованості процесуального рішення варто 

звернутися до Висновку Консультативної ради європейських суддів, відповідно 

до якого «… належне обґрунтування є імперативом, яким не можна нехтувати в 

інтересах швидкості розгляду. Належне обґрунтування вимагає, щоб судді мали 

досить часу на підготовку своїх рішень. … Викладення підстав прийняття 

рішення не лише полегшує розуміння та сприяє визнанню сторонами суті 

рішення, але, насамперед, є гарантією проти свавілля. По-перше, це зобов’язує 

суддю дати відповідь По-перше, це зобов’язує суддю дати відповідь на 

аргументи сторін та зазначити доводи, що є основою рішення й забезпечують 

його правомірність; по-друге, це дає можливість суспільству зрозуміти, яким 

чином функціонує судова система» (п.п. 34, 35) [24]. Слушно зазначає Н.В. 
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Глинська, що обґрунтованість – це не тільки доведеність усіх висновків, 

відображених у конкретному процесуальному акті, а і підтвердження їх 

вагомими доводами, що надає їм такої властивості, як переконливість [31, с. 

295]. 

Поняття обґрунтованість та вмотивованість клопотання слідчого судді 

про дозвіл на затримання з метою приводу доцільно розглядати у нерозривній 

єдності, адже ці поняття знаходяться у взаємозв’язку. Так, вмотивованість є 

невід’ємною частиною обґрунтованості судового рішення. Уявляється 

доцільним погодитися з тим, що обґрунтованою та вмотивованою є ухвала 

слідчого судді, в якій наведені посилання на відповідні норми закону, що 

визначають підстави та порядок його прийняття, інші правові норми, 

застосовані при вирішенні правових питань, сукупність доказів та докладні 

мотиви, що підтверджують правильність та свідчать про логічність і 

несуперечність усіх висновків, відображених в ухвалі слідчого судді про дозвіл 

на затримання з метою приводу або про відмову у наданні дозволу на 

затримання з метою приводу [31, с. 570]. 

Однак, варто зазначити, що, на жаль, слідчі судді обмежуються 

посиланням на виконання чи невиконання прокурором або слідчим обов’язку 

довести обставини, що дають підстави для застосування затримання з метою 

приводу. Так, за період дії чинного КПК України у судах першої інстанції було 

задоволено майже 5000 клопотань про надання дозволу на затримання з метою 

приводу. У переважній більшості таких ухвал слідчі судді обмежилися простою 

фразою: «… в клопотанні про надання дозволу на затримання з метою приводу 

наведено докази наявності обґрунтованих доказів про ухилення особи від 

органів слідства».  

На нашу думку, така ухвала не дає можливості затриманій особі при 

пред’явленні їй такої ухвали зрозуміти підстави та обґрунтування законності її 

затримання, що в результаті негативно впливає на рівень забезпеченості прав 

затриманого у кримінальному провадженні. При цьому, низька якість 

(необґрунтованість та невмотивованість) характерна лише для ухвал слідчих 

суддів першої інстанції. Із 380 ухвал про надання дозволу на затримання з 
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метою приводу, винесених у судах апеляційної інстанції, 98% є достатньо 

повно обґрунтованими та вмотивованими. 

О.А. Кучинська слушно зазначає, що призначення справедливості 

виражається в її функціях, які реалізуються у кримінальних процесуальних 

відносинах: оціночній; нормативній функції справедливості (учасники 

кримінального провадження повинні керуватися нормами справедливості); 

інформативній функції (основні вимоги справедливості виступають у вигляді 

певних знань і відомостей) [95, c. 7]. 

Справедливість як універсальна, основоположна засада права, що на 

правовому рівні закріплена в ряді міжнародно-правових актів і фактично 

пронизує кримінальне провадження, носить системоутворючий, акумулюючий, 

інтегративний характер та має достатньо широке наповнення, оскільки поєднує 

в собі ряд фундаментальних положень [2, c. 245].  

Ст. 10 Загальної декларації прав людини вимогу справедливості 

закріплює таким чином: «Кожна людина … для встановлення обґрунтованості 

пред’явленого їй кримінального обвинувачення має право на підставі повної 

рівності на те, щоб її справа була розглянута гласно та з дотриманням усіх 

вимог справедливості незалежним та неупередженим судом» [56]. 

Як слушно зазначає О.П. Кучинська, універсальна прийнятність 

загальновизнаних стандартів та принципів у галузі прав людини обумовлена 

всезагальним інтересом багатьох держав світової спільноти до встановлення 

єдиного загальноприйнятного правового статусу людини і громадянина, який 

ґрунтуватиметься на ідеалах свободи, рівності, справедливості тощо [96, c. 297]. 

Справедливість кримінального процесуального рішення, яким є і ухвала 

слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу, як стандарт його 

доброякісності складається з ряду елементів: 1) всебічність, повнота та 

неупередженість встановлення фактичних обставин кримінального 

провадження, з якими закон пов’язує можливість прийняття відповідного 

рішення; 2) справедливість чи коректність правового обґрунтування 

прийнятого рішення; 3) розумність усіх висновків, відображених в тексті 
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ухвали; 4) соціальна правильність морального обґрунтування прийнятого 

рішення [31, c. 573]. 

Розумним, як слушно зазначає Н.В. Глинська, є процесуальне рішення, 

що ґрунтується на законі та здоровому глузді, узгоджується з судовою 

практикою та спрямоване на ефективне вирішення завдань кримінального 

провадження шляхом обрання правозастосовником оптимального варіанту 

збалансування публічних та особистих інтересів з урахуванням специфіки 

конкретних обставин кримінального провадження [31, с. 573]. 

Характеризуючи своєчасність як гарантію (стандарт) доброякісності 

ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання з метою приводу, 

варто зазначити, що відповідно до п. 26 Висновку консультативної ради 

європейських суддів № 11 ухвалення рішення протягом розумних строків 

відповідно до ст. 6 ЄКПЛ також можна вважати важливим елементом його 

якості [24]. Погоджуємося із тим, що своєчасність кримінального 

процесуального рішення означає вимогу його ухвалення в час (момент), що з 

огляду на специфіку конкретних обставин кримінального провадження є 

оптимальним для ефективного сукупного вирішення завдань кримінального 

провадження з максимально можливим рівнем забезпечення прав та законних 

інтересів учасників процесу, щодо яких такий акт приймається [31, c. 574]. 

О.В. Білоус слушно звертає увагу на те, що в статтях 187-191 КПК 

України нічого не визначено про можливість здійснення затримання з 

проникненням до житла чи іншого володіння особи, хоча такі ситуації часто 

виникають на практиці [8, c. 202]. А отже, питання законності здійснення 

затримання за місцем проживання особи є дискусійним і, на нашу думку, 

потребує законодавчого визначення, адже виникає питання, чи надає дозвіл 

ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу проникати у житло чи інше 

володіння особи. 

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, з метою забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні уявляється необхідним 

удосконалити порядок затримання особи з метою приводу. Так, на нашу думку 

необхідно: 1) передбачити можливість застосування затримання з метою 
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приводу до свідка за умови повторного невиконання ним обов’язку з’явитися за 

викликом прокурора, суду з метою забезпечення виконання завдань 

кримінального провадження; 2) передбачити можливість надання слідчим 

суддею дозволу на затримання з метою приводу лише за умови повторного 

неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за викликом і за неможливості 

забезпечення явки підозрюваного, обвинуваченого за допомогою приводу; 3) 

визначити законодавчо стандарти доброякісності ухвали слідчого судді про 

надання дозволу на затримання з метою приводу; 4) передбачити можливість 

оскарження ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу затриманою 

особою; 5) передбачити можливість (право) проникнення до житла чи іншого 

володіння особи для здійснення затримання з метою приводу за наявності 

підстав, що дають змогу обґрунтовано вважати, що особи, до якої має бути 

застосоване затримання, знаходиться у цьому житлі або іншому володінні. 

 

2.2. Особливості забезпечення прав особи, затриманої у порядку ст. 

207 КПК України 

 

Із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 року 

законодавець визначив правомірність дій громадян, спрямованих на затримання 

особи, що вчинила кримінальне правопорушення, не лише нормами 

кримінального права, а й нормами кримінального процесуального права. 

За КПК України 1960 року питання про можливість надання права на 

затримання особи, що вчинила злочин, приватними особами не було вирішено 

позитивно. Таке право було передбачено лише ст. 38 КК України, хоча 

процесуальна норма, яка б дозволяла це право реалізовувати, була відсутня. 

Натомість, у ст. 207 чинного КПК України законодавцем встановлено право 

кожного затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, 

зазначених у статті 482 цього Кодексу: 1) при вчиненні або замаху на вчинення 

кримінального правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування 

особи, яка підозрюється у його вчиненні. 
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Питання здійснення затримання не уповноваженою службовою особою 

без дозволу слідчого судді, суду розглядалося багатьма вченими та вченими-

практиками як у сфері як кримінального, так і кримінального процесуального 

права: П.П. Андрушком, М.І. Бажановим, Ю.В. Бауліним, О.О. Бондаренком, 

В.І. Бояровим, К. Волковим, В.К. Грищук, І.В. Гловюк, О.П. Кучинською, 

Л.М. Лобойком, І.Є. Макаренком, В.В. Орєховим, Г.В. Підкоритовою, 

Н.М. Плисюком, С.М. Смоковим, Л.Д. Удаловою, Е.А. Фроловим, 

М.С. Цуцкірідзе, М.І. Якубовичем, Ю.П. Яновичем, О.Г. Шило та інші.  

 Проте, у зв’язку із новизною цього інституту комплексні дослідження 

«законного» затримання фактично відсутні, в той час як аналіз положень ст. 

207 КПК України викликає низку питань на теоретичному та практичному 

рівні. Саме тому уявляється необхідним провести науковий та порівняльно-

правовий аналіз такого кримінального процесуального явища як «законне» 

затримання. 

Як справедливо зазначає І.В. Гловюк, заходи забезпечення кримінального 

провадження мають застосовуватися з дотриманням такого положення ст. 2 

КПК України, як те, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу. Це завдання має особливо важливе значення при 

застосовуванні такого заходу, як затримання особи за ст. 207 КПК України, яке 

здійснюється без ухвали слідчого судді і необхідність здійснення якого 

попередньо слідчим суддею перевірена бути не може. Саме тому, слушно 

наголошує автор, кримінальне процесуальне законодавство повинне 

максимально чітко та несуперечливо регламентувати підстави, суб’єктний 

склад, порядок затримання, його фіксування, адже затримання, як уже 

неодноразово нами зазначалося, обмежує одне з фундаментальних прав людини 

– право на свободу та особисту недоторканність [32, c. 299].  

Відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК України кожен має право затримати без 

ухвали слідчого судді, суду, будь-яку особу, крім осіб, зазначених у ст. 482 

КПК України: 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення кримінального 
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правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка 

підозрюється у його вчиненні. 

Отже, «законне» затримання (відоме у світовій практиці як 

«громадянське затримання») – це затримання, що здійснюється особою, 

законом не наділеною для цього спеціальними повноваженнями. Наприклад, 

таке затримання може бути здійснене свідком, жертвою злочину, захисником 

тощо. При цьому, кримінальний процесуальний закон не встановлює 

обмеження стосовно тяжкості вчиненого правопорушення. 

Громадянське затримання найбільш відоме у країнах англо-

американського права, головним чином – в США (у всіх штатах, за винятком 

Північної Кароліни) та Великобританії. Інститут громадянського затримання 

відомий в Австралії, Бразилії, Данії, Ізраїлі, Ірландії, Канаді, Латвії, Мексиці, 

Німеччині, Норвегії, Тасманії, Угорщині, Франції, Фінляндії, Японії, Швеції 

тощо. 

Рівень відповідальності особи, що здійснює затримання, та допустимі 

методи затримання відрізняються в залежності від юрисдикції. Наприклад, у 

Франції та Німеччині особи, що запобігають злочинам, враховуючи злочини 

проти власності, не несуть юридичної відповідальності до тих пір, поки 

використовувані ними при затриманні методи відповідають рівню небезпеки  

від  злочину (аналогічно нормам про необхідну самооборону). 

В Австралії право на здійснення громадянського арешту надано будь-

кому на підставі федерального закону, але може відрізнятися в залежності від 

штату. Відповідно до пункту 3Z закону Crimes Act 1914 особа, яка не є 

поліцейським констеблем, має право здійснити арешт без спеціального ордеру 

(дозволу на арешт, аналогічного ухвалі слідчого судді в Україні) у випадку, 

якщо виконуються такі дві вимоги: 1) особа вчиняє або тільки що вчинила 

злочин; 2) особа, яка здійснює затримання, постане перед судом для 

подальшого розгляду, не буде перешкоджати правосуддю в частині укриття 

доказів або їх фальсифікації, буде надавати допомогу свідкам, тощо. У всіх 

випадках особа, яка здійснила громадянський арешт, зобов’язана доставити 

затриманого до рук поліцейського [241]. 
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Відповідно до параграфу 755(2) законодавчого акту Данії (The Danish 

Administration of Justice Act) будь-яка особа може арештувати особу на місці 

злочину або біля нього, при наявності достатніх підстав або підозри. Особа, яка 

здійснила арешт зобов’язана негайно викликати поліцію і надати пояснення про 

час та причини здійснення затримання [238]. 

У Сполучених Шатах Америки громадянське населення має право 

зупинити правопорушників при здійсненні тяжкого злочину і застосувати 

розумну силу, щоб затримати їх прибуття офіцера поліції на місце злочину. 

Умови таких повноважень варіюються в залежності від штату. У більшості 

штатів дозволяється здійснювати громадянський арешт у випадках, якщо 

вчинено тяжкий злочин. Як правило, громадянські арешти неправомірні у 

випадках вчинення затриманою особою адміністративного правопорушення. У 

США при здійсненні громадянського арешту особа зазнає ризику бути 

викликаною до суду через висунуті звинувачення (наприклад, за позбавлення 

волі офіцера поліції, неправомірне обмеження свободи, викрадення або 

необґрунтований арешт) [234]. 

Законодавство США також передбачає специфічний вид затримання 

особи – затримання магазинного крадія власником магазину. Так, у деяких 

штатах США суди визнають загальне право власника магазину, при якому 

власник магазину має право затримувати підозрюваного магазинного крадія 

протягом розумного періоду часу, поки у власника магазину є підстави 

вважати, що ця особа здійснила або здійснила спробу крадіжки майна магазину 

[259]. 

В Російській федерації затримання як захід примусу може бути 

застосоване не лише співробітниками правоохоронних органів, а і будь-якою 

іншою особою, в тому числі потерпілим. Однак, чинне кримінальне 

процесуальне законодавство Російської федерації не містить норм, які 

регламентують «громадянське» затримання. Проте ст. 38 КК Російської 

федерації встановлює відповідальність за перевищення громадянами 

необхідних заходів для затримання особи, яка вчинила злочин [19, c. 154]. 
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Федеральний закон Канади, а саме положення Кримінального кодексу 

[243], які регулюють здійснення громадянського затримання, суттєво змінилися 

у 2012 році шляхом прийняття Закону «Про громадянський арешт та 

самооборону» (Citizen’s Arrest an Self-defence Act of 2012) [233]. Згідно зі ст. 494 

КК Канади («затримання будь-якою особою») будь-хто може заарештувати без 

ордера: а) особу під час вчинення нею кримінального злочину або б) особу, яку 

особа, що здійснює затримання, ґрунтуючись на розумних підставах, вважає 

такою, що: і) тільки-що вчинила кримінальний злочин або іі) тікає від 

переслідуючих її службових осіб, уповноважених на здійснення кримінального 

процесуального затримання [83]. 

Особа, яка здійснила затримання на підставі ст. 494 КК Канади, 

зобов’язана негайно доставити затриманого до офіцера поліції (п. 3 ст. 494 КК 

Канади). 

Новий Закон запровадив додаткові гарантії та можливості для захисту 

приватної власності громадян під час незаконного посягання на неї. Так, 

відповідно до п. 3 Закону Канади «Про громадянський арешт та самооборону», 

власник або особа, у законному володінні якої знаходиться приватна власність, 

або особа, уповноваженою власником або особою, у законному володінні якої 

знаходиться приватна власність, може затримати особу без ордера, якщо вони 

застали цю особу під час вчинення кримінального злочину стосовно їхньої 

власності і: 1) вони здійснюють арешт в момент вчинення злочину або 2) вони 

здійснюють арешт протягом розумного часу після вчинення злочину, і вони 

вважають, на розумних підставах, що не уявляється можливим залучити 

офіцера поліції до затримання цієї особи [233]. 

Додаткові гарантії щодо захисту приватної власності громадянами під час 

незаконного посягання на неї містить і КПК Малайзії. Так, підпункт 5 статті 

27(1) КПК Малайзії санкціонує арешт особи, яка вчинила злочин по 

відношенню до чужого майна, яке знаходиться у приватній власності або 

законному володінні (користуванні) [244, с. 37].  

У Фінляндії відповідно до секції 2 Акту про примусові заходи № 

22.7.2011/806 надається право затримати особу у момент вчинення злочину (на 
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місці злочину або in flagrante delicto) або безпосередньо після втечі з місця 

злочину, якщо покарання за вчинюваний або вчинений злочин передбачає 

тюремне ув'язнення або за дрібний напад, дрібне розкрадання, незаконне 

використання чужого автомобіля, дрібне пошкодження майна, дрібне 

шахрайство. Особа, яка знаходиться в розшуку, може бути затримана будь-ким. 

Після здійснення затримання, громадянин зобов’язаний зв'язатися з поліцією 

якомога швидше. Якщо злочинець вчиняє опір або намагається втекти, Закон 

(секція 3) надає громадянину право на використання розумної сили, необхідної 

для утримання затриманого, з урахуванням характеру злочину, поведінки 

затриманого та ситуації в цілому [237]. 

Відповідно до §127 Кодексу кримінального процесу Німеччини будь-яка 

особа може здійснити арешт, якщо заарештований спійманий на місці злочину і 

1) або не може бути встановлено особу затриманого, 2) або він/вона 

підозрюється у спробі втекти. Громадянський арешт у Німеччині дозволений 

виключно з метою передачі затриманого до уповноважених службових осіб 

(наприклад, поліції). Німецький закон, як і КПК України, на відміну від 

більшості зарубіжних країн, також не встановлює, що при здійсненні 

громадянського затримання злочин має бути тяжким [262]. 

В Ізраїлі Закон, який дозволяв будь-кому затримувати підозрюваного під 

час вчинення злочину, був скасований у 1996 році. Чинне законодавство 

Держави Ізраїль встановлює виключний перелік злочинів, за вчинення яких 

будь-яка особа має право затримати злочинця. Так, розділ 75 Кримінально-

процесуального закону Держави Ізраїль надає право будь-якій особі, яка була 

очевидцем, затримати злочинця. Виключний перелік злочинів, за вчинення 

яких будь-яка особа має право затримати злочинця містить наступні: особливо 

тяжкі злочини; крадіжка; злочини, що вчиняються з насильством; злочини, які 

спричинили серйозні матеріальні збитки. При цьому, сила, яка застосовується 

до затриманої особи, є допустимою до тих пір, поки в результаті її застосування 

у затриманого не з’являються синці. Особа, яка здійснила «громадянське» 

затримання повинна негайно, але не пізніше 3-х годин з моменту фізичного 

захоплення затриманого, доставити його до найближчого органу поліції. До 
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злочинця, особу якого відомо, і який уявляється таким, що не має намірів 

втекти, заборонено застосовувати «громадянське» затримання [253]. 

Стаття 213 Кримінального процесуального кодексу Японії дозволяє будь-

кому здійснити арешт злочинця під час вчинення ним злочину. В Японії це 

називається genkouhan (або ж in flagrante delicto). Більшість злочинців, які 

намагаються втекти або відмовляються ідентифікувати себе, можуть бути 

затримані лише до прибуття поліції. Однак, здійснення арешту з метою 

запобігання дрібному злочину (незаконні збори, випадкове пошкодження 

майна, випадкове порушення права володіння, дискредитація особи, не оплата 

паркування) вважається незаконним позбавленням волі відповідно до статті 220 

КПК Японії [92]. 

У Мексиці право громадян на затримання злочинця закріплено у 

Конституції. Відповідно до ст. 16 Конституції Мексики, громадянин має право 

затримати злочинця на місці злочину, але зобов’язаний негайно викликати 

поліцію [239]. В іншому випадку, утримування іншої особи поза її волею або 

транспортування до поліції без повідомлення уповноважених органів 

вважатиметься незаконним позбавленням права на свободу та особисту 

недоторканність [247]. 

У Новій Зеландії будь-який громадянин може здійснити затримання без 

ордера суду у двох випадках: 1) якщо особу застали на місці злочину, за який 

передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі не менше 

трьох років; 2) якщо будь-яку особу застали за вчиненням будь-якого злочину в 

нічний час (з 9 вечора до 6 ранку) (ст. ст. 35, 36 Закону про злочини 1961 року) 

[242]. 

У Великобританії громадянське затримання називається «арешт будь-

якою особою» і особливо наголошується, що такі повноваження надаються 

будь-якій особі, а не лише громадянину Великобританії [258]. У країнах 

загального права, практика громадянського затримання датується періодом 

середньовічної Англії і англійського загального права, коли шерифи 

заохочували пересічних громадян допомагати затримати правопорушників 

[240, chapter 10].  
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«Арешт будь-якою особою» регулюється Законом Великобританії «Про 

поліцію та кримінальні докази» 1984 року (Police and Criminal Evidence Act 

1984), яким надається повноваження на затримання злочинця будь-якій особі 

відповідно до розділу 24А цього Закону у випадку вчинення злочинів, але за 

виключенням певних специфічних кримінальних правопорушень [258]. 

Міністерство юстиції Великобританії на своєму веб-сайті [256] публікує список 

злочинів, за вчинення яких злочинець може бути затриманий будь-якою особою 

на місці вчинення злочину. Також судова практика Великобританії передбачає 

можливість здійснення громадянського затримання стосовно особи, яка 

порушує мир. Таке право надано з метою запобігання будь-якого порушення 

миру і своєчасного затримання особи, яка порушує загальний мир, на місці 

вчинення злочину [143]. При цьому, поняття «порушення миру» на 

законодавчому рівні не закріплено. 

Отже, за практикою функціонування громадянського затримання у 

зарубіжних країнах, особа, що здійснює громадянське затримання, повинна 

розуміти, що вона ризикує сама стати обвинуваченим (за неправомірне 

затримання, за спробу представитися поліцейським, за викрадення людини, 

неправомірний арешт). Так, у більшості країн функціонування інституту 

громадянського затримання існують процесуальні норми та законодавчі 

гарантії захисту кожної особи від несанкціонованого неправомірного 

затримання (громадянського). Саме тому, уявляється, що «законне» затримання 

як нове явище кримінального процесу України є процесуально недосконалим. 

Так, аналіз норм КПК України дає змогу зробити висновок про відсутність в 

українському кримінальному процесуальному законі механізму забезпечення 

охорони й захисту особи від завідомо неправомірного, незаконного 

несанкціонованого затримання не уповноваженою на те службовою особою, а 

громадянином. 

Про недосконалість інституту «законного» затримання свідчить і вкрай 

незначна кількість посилань на інформацію про факт затримання у порядку ст. 

207 КПК України у рішеннях суду. Так, відповідно до інформації з Єдиного 

державного реєстру судових рішень за весь період дії КПК України посилання 
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на факт затримання особи у порядку ст. 207 КПК України міститься лише у 25 

ухвалах. Анкетування суддів місцевих та апеляційних судів у містах Києві та 

Харкові також підтверджує практичну необхідність реформування інституту 

«законного» затримання, адже будучи суспільно корисним кримінальним 

процесуальним механізмом, він не використовується потерпілими та 

очевидцями кримінального правопорушення. 

По-перше, на нашу думку, слід звернути увагу на саму назву статті 207 

КПК України, яку можна охарактеризувати як некоректну з точки зору 

лексичного значення слова «законний». Так, відповідно до «Словника 

української мови» (СУМ-11), «законний» – це той, що «спирається на закон, 

здійснюється або відбувається відповідно до закону» [186]. Більше того, 

законодавець використовує словосполучення «законне затримання» і у статті 

520 КПК України, де у ч. 2 п. 1 передбачає право службових осіб «на 

здійснення законного затримання особи в порядку, передбаченому цим 

Кодексом». В такому випадку, постає питання щодо інших видів затримання: 

чи є вони «законними» у порівнянні із кримінальним процесуальним 

затриманням на підставі ст. 207 КПК України?   

І.Є. Макаренко також слушно вказує на те, що назва статті 207 КПК 

України є некоректною, оскільки виникає уявлення, що затримання 

уповноваженою службовою особою є незаконним [108, с. 227-228]. Таким 

чином, на нашу думку, доцільніше було б, відповідно до світового досвіду, 

який найчастіше визначає цей вид затримання як «громадянський арешт», 

«приватний арешт» або «затримання громадянином», змінити назву статті 207 

КПК України та викласти її у такій редакції: «Громадянське затримання», при 

цьому, у самій статті надавши роз’яснення, що для здійснення цього виду 

затримання особа не обов’язково повинна бути громадянином України, чи 

взагалі громадянином будь-якої держави. 

Також, з метою належного забезпечення прав затриманого уявляється 

необхідним звернути увагу на фактичну відсутність в Україні законодавчих 

норм, які б передбачали відповідальність за завідомо незаконне затримання та 

право затриманої особи оскаржити затримання, що було здійснено на підставі 
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ст. 207 КПК України,  а також право неправомірно затриманої особи на 

відшкодування завданих матеріальних та моральних збитків та, відповідно, 

механізми реалізації цих прав. 

З метою проведення повного аналізу «законного» затримання, уявляється 

необхідним розкрити кримінально-правову природу цього інституту. Так, 

кримінальним правом України здійснення громадянами затримання злочинця 

розглядається як правомірна поведінка. Згідно з Постановою Пленуму 

Верховного Суду України № 1 від 26.04.2002 р. «Про судову практику у 

справах про необхідну оборону» затримання злочинця розглядається як 

самостійний вид правомірної поведінки громадян, поряд із необхідною 

обороною і крайньою необхідністю. При цьому, дії, направлені на затримання 

злочинця, є підставою, що виключає кримінальну відповідальність. 

Ю.В. Баулін визначає соціально юридичну природу дій громадян, 

направлену на затримання злочинця, і вказує, що затримання злочинця – це 

гарантований і охоронюваний державою, заснований на уповноважуючих 

нормах кримінального права, самостійний вид суспільно корисної і правомірної 

поведінки громадян, що виключає кримінальну і будь-яку іншу 

відповідальність особи за шкоду, заподіяну злочинцю при його затриманні, що 

відповідає обстановці затримання і небезпеці посягання [4]. 

У кримінально-правовій доктрині слушно визначається ряд помилок, 

яких найбільш часто припускаються при здійсненні затримання: 1) помилки 

відносно юридичного затримання особи, коли дії потерпілого неправильно 

приймаються за злочин; 2) помилки у правовому статусі особи, що 

затримується, тобто коли вона, будучи малолітньою, неосудною, невинною, 

помилково приймається за дорослу, психічно повноцінну або винну; 3) 

помилки відносно фактичної підстави для затримання злочинця. При цьому, 

теорія кримінального права виділяє вибачаючі помилки (охоплює ситуації 

затримання злочинця особою, що помиляється у відношенні юридичної або 

фактичної підстави затримання особи або її властивостей («казус)) та 

невибачаючі помилки (поспішне затримання, не зважена оцінка обстановки, 
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необачність, коли у громадянина була реальна можливість передбачити, що він 

заподіює шкоду особі, яка не є злочинцем [122]. 

Право громадян на затримання, що було запроваджено ст. 207 КПК 

України 2012 року, значно розширює можливості обмеження (в тому числі і 

неправомірного) прав затриманої особи, що зумовлює необхідність 

встановлення додаткових гарантій для захисту й належного забезпечення прав 

затриманого. Саме тому, на наш погляд, інститут «законного» затримання 

потребує вдосконалення шляхом запровадження низки додаткових гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність затриманої особи. 

Такими гарантіями, на нашу думку, 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 особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення;  

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 законності затримання. 
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Крім того, вважаємо за доцільне законодавчо закріпити обов’язок особи, 

що здійснила затримання у порядку ст. 207 КПК України, обґрунтовувати перед 

судом підстави такого затримання та наявність обґрунтованої підозри, а також 

надати показання у якості свідка. На нашу думку, це сприятиме зменшенню 

ризиків завідомо незаконного (неправомірного) затримання. 

Також з метою належного забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні уявляється необхідним звернути увагу на 

фактичну відсутність законодавчих норм, які б передбачали відповідальність за 

завідомо незаконне затримання та право затриманої особи оскаржити 

затримання, яке було здійснене на підставі ст. 207 КПК України, а також 

механізму реалізації цього права. 

Відповідно до ст. 371 КК України, злочином визнається завідомо 

незаконне затримання або незаконний привід, які караються позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти 

років або обмеженням волі на строк до трьох років. Об’єктивна сторона складу 

злочину, передбаченого ст. 371 КК України, полягає у вчиненні особою хоча б 

одного з кількох альтернативно передбачених у диспозиції ч.ч. 1, 2 цієї статті 

діянь, зокрема, незаконного: 1) затримання, 2) приводу, 3) арешту, 4) тримання 

під вартою [113, c. 66]. Як правило, діяння, передбачені ст. 371 КК України, 

вчиняються шляхом активної дії. Проте у деяких випадках вчинення цього 

злочину можливо і шляхом бездіяльності (наприклад, коли особу заарештовано 

законно, але її утримують понад встановлений законом строк). За конструкцією 

діяння, передбачене ст. 371 КК України, має формальний склад. Таким чином, 

суб’єктивна сторона цього складу злочину характеризується виною у формі 

прямого умислу [113, c. 68]. Однак, як зазначають автори Науково-практичного 

коментаря до Кримінального кодексу України, суб’єкт цього злочину 

спеціальний – уповноважена службова особа органів досудового розслідування, 

слідчий, прокурор, а у випадку незаконного тримання під вартою - і керівник 

установи, де утримується під вартою затримана особа [121]. 

На перший погляд, такої характеристики завідомо незаконного 

затримання  цілком достатньо [195, c. 140]. Тим не менш, виникає питання, 
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чому суб’єкт завідомо незаконного затримання тільки спеціальний, а не 

загальний? Адже чинний КПК України надає право на здійснення 

кримінального процесуального затримання не уповноваженим на це особам. 

На нашу думку, із запровадженням  КПК України 2012 року такого 

інституту як «законне» затримання повинні були мати місце зміни до ст. 371 

КК України, в частині визначення суб’єкта цього злочину, а саме суб’єкт 

завідомо незаконного затримання повинен бути загальним. Це, безсумнівно, 

сприятиме покращенню якості забезпечення прав особи при затриманні та 

підвищенню рівня відповідальності особи, яка здійснює затримання. Отже, з 

метою попередження здійснення завідомо незаконного затримання на підставі 

ст. 207 КПК України, уявляється доцільним внести зміни до ст. 371 КК України 

в частині визначення суб’єкта злочину. 

Крім того, в жодному кримінальному процесуальному законі 

досліджуваних вище країн немає виключень або обмежень стосовно якоїсь 

категорії осіб, до якої заборонено застосовувати громадянське затримання. 

Натомість, КПК України містить виключення у формі посилання на ст. 482 

КПК України. Виходить, що законом заборонено здійснення затримання у 

порядку ст. 207 КПК України судді або народного депутата. На нашу думку, 

така конструкція кримінальної процесуальної норми є нелогічною, адже 

фактично законом забороняється затримати особу в порядку ст. 207 КПК 

України під час вчинення злочину (наприклад, вбивства), якщо ця особа є 

народним депутатом або суддею. 

Також, крім рівня відповідальності за завідомо незаконне затримання 

особою, що не уповноважена на це законом, доцільно було б закріпити і 

допустимі методи затримання та рівень допустимої сили, що застосовується 

при здійсненні такого затримання. Яскравим прикладом законодавчого 

закріплення методів затримання є законодавство Франції та Німеччини, 

відповідно до якого особи, які запобігають вчиненню злочину, не несуть 

юридичної відповідальності до тих пір, поки застосовувані ними при 

затриманні методи відповідають рівню небезпечності злочину (аналогічно 

нормам, що регулюють самооборону). 
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Також уявляється необхідним звернути увагу на використання 

законодавцем у п. 2 ч. 2 ст. 207 КПК України словосполучення «безпосередньо 

після вчинення злочину». При цьому, як уже неодноразово нами зазначалося, 

на практиці виникають певні складнощі із тлумаченням та розумінням цього 

терміну. На нашу думку, термін «безпосередності» необхідно тлумачити за 

аналогією правила «присутності» («in the presence» requirement) в 

американській моделі здійснення громадянського затримання.  

Так, відповідно до судової практики США, вважається, що громадянське 

затримання є складнішим явищем, ніж затримання уповноваженою службовою 

особою. Звісно, підставою здійснення громадянського затримання є розумні 

підстави вважати, що особа, яку затримують, вчинила злочин. Однак, також 

повинні бути розумні підстави вважати, що кримінальне правопорушення 

вчинено у присутності особи, яка здійснює затримання [229, c. 1]. При цьому, 

Апеляційний суд надав роз’яснення, відповідно до яких визначається вимога, 

щоб злочин було вчинено у присутності особи (правило «присутності»), яка 

здійснює затримання, сконструйована ліберально: достатньо, щоб про злочин 

громадянину стало відомо через його сенсорне сприйняття [146; 145]. Однак, 

Верховний суд штату Айова наголошує на тому, що таке тлумачення є занадто 

ліберальним, адже в такому випадку особа матиме право затримувати будь-

кого, якщо вона зі слів третьої особи зробить висновок про факт вчинення 

злочину. Тому, Верховний суд Айова у своєму рішенні категорично вказав, що 

громадянин повинен особисто спостерігали поведінку затримуваної особи, яка 

достатньо свідчить про те, що ця особа вчиняє злочин [144]. 

КПК Латвії також надає роз’яснення щодо тлумачення поняття 

«безпосередньо після вчинення злочину». Для цих цілей використовується 

формулювання «якщо є чіткий зв’язок між людиною та вчиненим злочином» 

(стаття 265 КПК Латвії). 

Уявляється доцільним передбачити  у ст. 207 КП України право особи, 

що здійснює таке затримання, вилучення у затриманого зброї (за наявності) та 

право на обшук затриманого, якщо є достатні підстави вважати, що затримана 

особа має при собі небезпечні предмети. Як приклад надання особі, яка 
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здійснює громадянське затримання, права на обшук та вилучення зброї у 

затримуваного можна навести судову практику США, яка дотримується позиції 

уповноваження особи, що здійснює громадянське затримання, правом на 

вилучення зброї у затриманого та доказів вчинення ним злочину [145]. Також у 

США право на обшук затриманої особи має власник магазину при затриманні 

такої особи за підозрою у вчиненні нею крадіжки товару з цього магазину 

(«привілей торговця» або «merchant privilege») [146]. 

Безперечно, «законне» або громадянське затримання є заходом, що 

характеризується ризиком перевищення меж та засобів, необхідних для його 

здійснення. Ця обставина збільшує імовірність порушення (неправомірного 

обмеження) права на свободу та особисту недоторканність особи. Так, право 

громадянина на затримання, що передбачено ст. 207 КПК України, значно 

розширює можливості для неправомірного обмеження прав затриманої особи, 

що зумовлює необхідність встановлення додаткових гарантій для захисту і 

забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні. А отже, 

уявляється, що норми, які регламентують застосування «законного» 

затримання, потребують удосконалення, а проблема забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні – подальшого наукового аналізу. 

З урахуванням вищесказаного, пропонуємо викласти ст. 207 КПК України 

у такій редакції:  

 

«Стаття 207. Громадянське затримання 

1. Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку 

особу: 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

3. Забороняється здійснення затримання у порядку частини другої цієї 

статті, якщо про вчинення кримінального правопорушення особі стало відомо 
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зі слів інших осіб, за відсутності явних ознак (слідів) кримінального 

правопорушення. 

4. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав 

відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, 

зобов’язаний негайно повідомити уповноважену службову особу про факт 

затримання та місцезнаходження такої особи та негайно доставити 

затриманого до уповноваженої службової особи, але не пізніше чотирьох 

годин з моменту затримання, або дочекатися прибуття уповноваженої 

службової особи. Утримання затриманого протягом часу, що перевищує 

встановлений цією статтею, забороняється. 

5. Якщо затримувана особа вчиняє опір або намагається втекти, особа, 

яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, має право на 

використання розумної сили, необхідної для фізичного захоплення та 

утримання затриманого, з урахуванням характеру злочину, поведінки 

затриманого та ситуації в цілому. 

6. Особа, яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, 

має право на вилучення у затриманого зброї (за наявності) та право на обшук 

затриманого, якщо є достатні підстави вважати, що затримана особа має 

при собі небезпечні предмети. 

7. Особа, яка здійснила затримання у порядку частини другої цієї 

статті, зобов’язана після доставлення або передачі затриманого 

уповноваженій службовій особі скласти та підписати Акт про затримання 

особи у порядку ст. 207 КПК України, дати показання у якості свідка, а 

також надати уповноваженій службовій особі необхідні роз’яснення стосовно 

місця, часу, обставин та підстав затримання. 

8. Затримана особа має право на оскарження законності здійснення 

затримання у порядку частини другої цієї статті на загальних підставах. 

Примітка 1. Для цілей цієї статті термін «безпосередньо» означає, що 

особа, яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, повинна 

особисто спостерігати поведінку затримуваної особи, яка на достатніх 
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підставах свідчить про те, що ця особа вчиняє або посягає на вчинення 

кримінального правопорушення, або тільки що вчинила злочин». 

На виконання положення запропонованої редакції статті 207 КПК 

України, уявляється доцільним навести зразок Акту про затримання особи в 

порядку ст. 207 КПК України, який особа, яка здійснила затримання у порядку 

ст. 207 КПК України, зобов’язана скласти та підписати після доставлення 

затриманого до уповноваженої службової особи або після передання 

затриманого уповноваженій службовій особі на місці знаходження затриманої 

особи. Проект зразка такого Акту надано у Додатку № 2. 

 

2.3. Забезпечення прав особи при затриманні уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України 

 

Із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 року 

одним із завдань кримінального провадження проголошено охорону прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (ст. 2 КПК 

України). Однак проголошення охорони прав учасників кримінального 

провадження одним із завдань кримінального процесу України не означає 

автоматичної їх реалізації. Саме тому гарантії та механізми забезпечення прав 

учасників кримінального провадження є предметом дослідження багатьох 

учених та практиків. Це також пояснюється тим, що права особи набувають 

своєї цінності лише за умови їх реальної та ефективної реалізації. 

В цілому, КПК України відповідає міжнародним та європейським 

стандартам кримінального судочинства, проте,  варто звернути увагу на деякі 

прогалини та проблемні аспекти, що стосуються забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні. 

Так, відповідно до ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа 

має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у 

вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, 

лише у випадках: 1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або 

замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення злочину 
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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. 

Наукові дослідження та аналіз практики застосування кримінального 

процесуального затримання свідчить про деякі проблемні аспекти правомірного 

здійснення затримання у кримінальному провадженні у контексті розуміння та 

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

уповноваженою службовою особою на підставі ст. 208 КПК України. 

І.В. Гловюк також наголошує на тому, що питання викликає вжиття 

сполучення «безпосередньо після вчинення злочину» та «щойно вчинила 

злочин», оскільки в нормативних актах немає уточнень щодо часу, який 

повинен пройти з моменту вчинення злочину, щоб кваліфікувати затримання як 

таке, що здійснено безпосередньо після вчинення злочину [32, c, 302].  

Проведене нами анкетування суддів свідчить про те, 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. 

Як уже зазначалося, відповідно до ст. 208 КПК України, уповноважена 

службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді 

позбавлення волі, лише у випадках: 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. При цьому, якщо п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України не потребує додаткових 

пояснень, то чимало науковців вказують на те, що неправильне розуміння та 

тлумачення термінів «щойно» та «безпосередньо» (п. 2 ч.1 ст. 208 КПК 

України) при затриманні особи може спричинити виникнення складнощів у 
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питанні з’ясування правомірності кримінального процесуального затримання в 

порядку ст. 208 КПК України до внесення відомостей про подію до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, дотримання прав особи, яка фізично 

затримується уповноваженою особою, порядку здійснення обшуку цієї особи, а 

також вилучення у затриманого речей і документів, які можуть бути доказами 

[114]. Адже наявність установлених законом чітких підстав для затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, уповноваженою службовою особою є 

обов’язковою вимогою міжнародно-правових актів та національного 

кримінального процесуального законодавства [223, c. 24]. 

Деякі вчені зазначають, що затримання безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення має місце тоді, коли часова і просторова 

ознаки находження особи щодо події і місця вчинення кримінального 

правопорушення дають підстави запідозрити особу в його вчиненні, а тим 

більше, якщо затримання здійснюється потерпілим чи очевидцем події [114]. 

В.О. Попелюшко вказує, що затримання безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення має місце тоді, коли часова і просторова 

ознаки находження підстави запідозрити особу в його вчиненні, а тим більше 

якщо затримання здійснюється потерпілим або очевидцем події [89, c, 453]. 

Л.Д. Удалова зазначає, що на практиці застосовується правило, що 

«безпосередньо після вчинення злочину» - це якщо пройшло не більше 6 годин 

з моменту вчинення злочину [208, c. 13]. В.І. Сліпченко також вказує, що 

наявна практика Європейського суду з прав людини засвідчує, що максимально 

допустимий час у розумінні терміну «безпосередньо» не повинен перевищувати 

4-6 годин після вчинення злочину [183, с. 238]. 

І.В. Гловюк, враховуючи техніку формулювання п. 2 ч. 1 чт. 208 КПК 

України, зазначає таке: «безпосередність» стосується даних, які вказуються 

очевидцем, у тому числі потерпілим, однак, враховуючи формулювання «або 

сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме 

ця особа щойно вчинила злочин», стає очевидним, що «безпосередність» 

стосується і даних, коли на підозрюваного вказує очевидець, і випадків 

виявлення «сукупності очевидних ознак», оскільки щодо сукупності очевидних 
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ознак вживається слово «щойно», яке в цьому контексті є синонімічним 

відрізку часу «безпосередньо після вчинення злочину» [32, с. 302].  

Варто погодитися із Меживим В.П. та Меживим О.В. в тому, що з 

положень ст. 208 КПК України незрозуміло, чи стосується словосполучення 

«безпосередньо після вчинення злочину» (тобто за короткий проміжок часу 

неподалік від місця події) лише випадків, коли на підозрюваного вказує 

очевидець, або ж він стосується й випадків виявлення «сукупності ознак». 

Якщо так, то в разі виявлення цих однак не безпосередньо, а впродовж 

тривалого часу та на значній відстані від місця події, підстав для затримання не 

буде [114]. 

Існує наукова думка про те, що можна стверджувати про зв’язок 

тлумачення цих понять більшою мірою не з конкретним періодом часу, який 

обчислюється годинами чи хвилинами, а з фактичними обставинами, за яких 

була виявлена особа. Ці обставини мають бути такими, що дозволяють зробити 

обґрунтоване припущення щодо прямого, без проміжних ланок та 

посередництва кого-, чого-небудь (безпосереднього) зв’язку між злочином та 

участю конкретної особи у його вчиненні. Однак, з іншого боку, системне 

тлумачення поняття «безпосередньо після вчинення злочину» у смисловому 

зв’язку з поняттям «щойно вчинила злочин» засвідчує той факт, що між 

вчиненням злочину певною особою та  моментом, коли очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вкажуть 

уповноваженій службовій особі на те, що саме ця особа вчинила злочин, 

проходить зовсім незначний проміжок часу [223, c. 25]. 

Втім, автори Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу 

України зазначають, що вжитий у законі термін «безпосередньо» не слід 

розуміти у тому сенсі, що особа, яка вчинила злочин, може бути затримана 

лише на місці вчинення злочину відразу ж після його вчинення [120, с. 118]. 

На нашу думку, варто погодитися із О.П. Рижаковим, який зазначає, 

термін «безпосередньо після вчинення злочину» означає, що особа 

безпосередньо після вчинення злочину не пропадала із поля зору його 

переслідувачів. Як приклад, науковець наводить таку ситуацію: на очах у 
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співробітників ДАІ здійснюється дорожньо-транспортна пригода із 

смертельними наслідками. Злочинець їде з місця злочину. Однак він не встигає 

зникнути з поля зору співробітників міліції. Скільки б не тривала погоня, 

затримання особи за підозрою у вчиненні злочину в такій ситуації буде 

вважатися таким, що мало місце «безпосередньо» після вчинення злочину [175, 

c. 17-18]. 

На виникненні певних складнощів в частині затримання особи згідно 

положень ст. 208 КПК України і зв’язку із складністю тлумачення термінів 

«безпосередньо» та «щойно» наголошують також і судді. Так, А.П. Іванов 

зазначає, що на практиці виникають труднощі у визначенні проміжку часу, 

який законодавець мав на увазі, при наведені у ст. 208 КПК терміну 

«безпосередньо» та «щойно». Це призводить до неоднозначного тлумачення 

вказаних термінів сторонами обвинувачення та захисту в частині проміжку часу 

з моменту скоєння злочину, що може привести до необґрунтованого 

затримання особи та складання відносно неї протоколу, передбаченого ст. 207, 

208 КПК з усіма  подальшими наслідками. Наразі ж судді наголошують на 

відсутності єдиного підходу до цього визначення [70]. 

З метою належного з’ясування та тлумачення термінів «безпосередньо» 

та «щойно» у кримінальному провадженні, уявляється необхідним, перш за все 

звернутися до лексичного значення цих термінів. Так, «Словник української 

мови» (СУМ-11) визначає слово «щойно» як «зовсім недавно, тільки що, 

тільки-тільки» і зазначає, що «уживається воно для увиразнення чого-небудь; 

саме, якраз» [187]. Великий тлумачний словник сучасної української мови 

визначає термін «безпосередньо» як такий, що «не має проміжних ланок, 

здійснюється без посередництва кого-, чого-небудь; прямий. Який прямо 

випливає з чого-небудь або зумовлює щось» [16]. Тлумачний словник 

російської мови дає визначення терміну «безпосередній» як «прямо следующий 

после кого-чего-н., без посредствующих звеньев, участников» [123, c. 350], а 

поняття «щойно» як такий, що мав місце «совсем недавно» [123, c. 695]. 

Виходячи із наведеного, уявляється можливим погодитися із науковою 

думкою про те, що термін «безпосередньо» при вживанні його у контексті 
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кримінального процесуального затримання свідчить про те, що між моментом 

вчинення злочину та безпосереднім затриманням пройшов короткий проміжок 

часу, протягом якого особа не встигла сховатися, не зникала з поля зору того, 

хто її переслідував. Відповідно, якщо особу затримали, наприклад, увечері того 

ж дня співробітники правоохоронних органів, причому ця особа знаходилася в 

цей момент, скажімо, вдома, то підставою для такого затримання без ухвали 

слідчого судді, суду вже не може бути п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України [14, c. 712]. 

Що стосується терміну «щойно», зазначимо, що він вказує на те, що факт 

вчинення злочину або відбувається в момент затримання, або відбувся зовсім 

недавно (тільки-тільки), але за умови збереження часових та просторових 

ознак, здатних вказувати на «безпосередність» затримання після вчинення 

злочину та «щойність» факту його вчинення. 

Беручи до уваги наявність складнощів у тлумаченні та розумінні понять 

«безпосередньо» та «щойно» при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК, О.Ю. Татаров [197, с. 449], 

М.С. Цуцкірідзе [216, с. 92], К. Волков [27, с. 111], Д.М. Валігура [18, с. 12-13] 

пропонують внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, виключивши з нього 

таку часову категорію, як «щойно». Безсумнівно, долання цієї прогалини 

правового регулювання є вимушеним та вкрай необхідним кроком. Однак, 

вважаємо, що більш виваженим та правильним кроком буде проведення Вищим 

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

відповідних узагальнень судової практики та прийняття Постанови Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ. Втім, це не може бути визнано достатнім правовим регулюванням, 

оскільки йдеться про встановлення прав та обов’язків учасників кримінального 

провадження, а тому і порядок затримання підозрюваного та визначення 

достатніх підстав для затримання у порядку ст. 208 КПК України має бути 

детально врегульованим на рівні закону. 

Відповідно до п. 5 ст. 208 КПК України у протоколі про затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, повинен бути зазначений повний 

перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. У той же час чинний 
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КПК України не містить переліку процесуальних прав і обов’язків затриманого, 

що свідчить про прогалину у кримінальному процесуальному законодавстві 

України. 

Можна було б говорити, що затриманий користується правами 

підозрюваного, передбаченими ст. 42 КПК України, але ж відповідно до ч. 2 ст. 

178 КПК України письмове повідомлення про підозру затриманій особі 

вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання, а 

отже, у період з моменту затримання до вручення повідомлення про підозру 

така особа залишається без процесуального статусу та фактично поза правовим 

контролем її прав. Вважаємо некоректним надання процесуального статусу 

підозрюваного затриманому за підозрою у вчиненні злочину до вручення йому 

повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 42 КПК України), адже офіційна статистика 

Державної фіскальної служби України та Генеральної прокуратури України 

свідчить про те, що відсоток затриманих, яких було звільнено у зв’язку з не 

підтвердженням підозри  у вчиненні злочину, складає 17% від усієї кількості 

затриманих. Більше того, у кримінальному провадженні права затриманого у 

значній мірі залежать від процесуального статусу, у якому він перебуває на цій 

стадії провадження [264]. Таким чином, уявляється доцільним внести зміни до 

чинного КПК України, якими прямо передбачити процесуальний статус 

затриманого, його прав та обов’язків. 

Так, враховуючи вимоги міжнародних норм та практику регламентації 

прав затриманого у зарубіжних країнах, пропонуємо окремою статтею у КПК 

України передбачити визначення затриманого та його права у кримінальному 

провадженні. Необхідність наділення затриманого процесуальними правами 

обумовлена тим, що за відсутності нормативного закріплення процесуальних 

гарантів прав і свобод учасників кримінального провадження є неможливим їх 

ефективний захист, а отже і є неможливим виконання завдань кримінального 

провадження, передбачених ст. 2 КПК України. Таким чином, оскільки 

Кримінальним процесуальним кодексом України одним із завдань 

кримінального провадження визначено охорону прав учасників кримінального 

провадження, то вважаємо необхідним наділити затриманого як учасника 
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кримінального провадження процесуальними правами, адже права затриманого 

є обов’язковим елементом його правового й процесуального статусу.  

Більше того, у Кримінальних процесуальних кодексах багатьох 

зарубіжних країн нормативно закріплено поняття затриманого та детально 

визначено його права та обов’язки. Так, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 179 

Кримінального процесуального кодексу Хорватії зазначено, що затриманий – 

це особа, стосовно якої застосовано будь-який захід, що обмежує його свободу. 

Кримінальним процесуальним кодексом Туреччини (ч. 3 ст. 35) також 

зазначено, що затриманий – це особа, право на свободу якої короткостроково 

обмежено. Кримінальним процесуальним Законом Сербії проголошено, що 

затриманий користується не тільки правами підозрюваного, а і власними 

правами затриманого, передбаченими у ст. 69 КПК Сербії.  

Таким чином, нормативне закріплення визначення поняття затриманого 

та детального переліку його прав і обов’язків, на нашу думку, є надзвичайно 

важливим для створення ефективного механізму забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні, адже саме визначення поняття, 

прав і обов’язків затриманого у кримінальному процесуальному законі України 

надасть затриманому правовий статус учасника кримінального провадження до 

моменту набуття ним процесуального статусу підозрюваного. 

У зв’язку із наведеним вище, пропонуємо викласти статтю 41-1 КПК 

України у такій редакції: 

«1. Затриманий – це особа, до якої застосовано тимчасовий захід 

процесуального примусу у вигляді короткострокового затримання до моменту 

вручення цій особі письмового повідомлення про підозру або до моменту її 

звільнення у зв’язку із не підтвердженням підозри у вчиненні злочину. 

2. Затриманий має право: 

1) не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім’ї; 

2) негайно повідомити будь-кого з родичів або друзів за власним вибором 

про своє затримання і місце перебування, а також заявляти клопотання про 

повідомлення членів сім'ї чи інших осіб за його вибором про факт затримання і 

про місце, в якому він перебуває;  
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3) на захист, що включає в себе конфіденціальні побачення затриманого 

із захисником без обмеження кількості та тривалості таких побачень, до 

першого допиту затриманого; 

4) гарантовано і безоплатно отримати правову допомогу захисника та 

побачення з ним до першого допиту; 

5) на відвідування членами сім'ї та листування з ними; 

6) у будь-який момент заявити клопотання про залучення захисника 

Центру безоплатної вторинної правової допомоги; 

7) бути докладно і в терміновому порядку поінформованим зрозумілою 

для нього мовою, а також вимагати пояснень зрозумілою мовою щодо причин, 

обставин затримання, уточнювати незрозумілі терміни; 

8) на автоматичну судову перевірку законності затримання в 

терміновому порядку, тобто без невиправданих зволікань, протягом 

розумного, досить короткого часу, а також вимагати перевірки судом 

обґрунтованості затримання; 

9) не вважатися підозрюваним до вручення йому письмового 

повідомлення про підозру в установленому законом порядку; 

10) на проведення медичного обстеження; 

11) знайомитися з протоколом без обмежень у часі для такого 

ознайомлення; 

12) заявляти клопотання і відводи; 

13) вимагати внесення в протокол або написати власноруч будь-які 

зауваження, пояснення, та будь-яку іншу інформацію, яку затримана особа 

вважає за необхідне внести; 

14) закреслити усі порожні місця в протоколі затримання; 

15) вимагати зазначити або внести самому усі висловлені клопотання, 

заяви та скарги; 

16) відмовитися підписати протокол, при цьому за бажанням письмово 

викласти підстави такого рішення;  

17) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати і відповідати 

на запитання; 
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18) подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність особи, яка 

провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора; 

19) на компенсацію за незаконне затримання; 

20) на забезпечення безпеки у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майну; 

21) інші права, передбачені законодавством. 

3. Затриманий зобов’язаний: 

1) подати правдиві відомості щодо його ідентифікації; 

2) дотримуватися встановленого порядку під час провадження 

процесуальних дій; 

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду». 

Аналіз проблем забезпечення прав особи, затриманої уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України, вимагає також звернути 

увагу на відсутність детальної регламентації кола уповноважених службових 

осіб та їхніх дій при здійсненні такого затримання.  

Так, що стосується кримінального процесуального затримання 

уповноваженою службовою особою (стаття 208 КПК), то особа, підозрювана у 

вчиненні злочину, за який призначено покарання у виді позбавлення волі, може 

бути затримана у таких випадках: 1) коли особа безпосередньо вчиняє злочин; 

2) якщо дана особа з прямим умислом вчинила діяння, спрямоване на вчинення 

злочину, однак не довела його до кінця з причин, що не залежали від її волі; 3) 

коли безпосередньо після вчинення злочину потерпілий або очевидці прямо 

вказують на особу, яка вчинила даний злочин; 4) якщо на тілі чи одязі особи 

містяться будь-які ознаки, які вказують на те, що дане суспільно небезпечне 

винне діяння було вчинене саме цією особою; 5) якщо сукупність ознак на місці 

події підтверджують причетність даної особи до вчиненого нею злочину. Такою 

уповноваженою особою є працівник органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної 

прикордонної служби України, органів Державної митної служби України та 
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інших правоохоронних органів, який має право здійснити затримання особи 

[90]. Однак, законодавчо не закріплено чіткого переліку таких уповноважених 

осіб. У зв’язку з цим, уявляється доцільним запропонувати до ст. 208 КПК 

України додати Примітку у такій редакції: 

«Примітка 1. Для цілей цієї статті уповноваженою службовою особою 

слід вважати працівника органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України, органів Державної митної служби України та інших 

правоохоронних органів, який має право здійснити затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, у випадках, передбачених цією статтею.» 

Стосовно детальної регламентації порядку здійснення затримання 

відповідно до ст. 208 КПК України, уявляється необхідним зазначити, що 

відповідно до офіційної статистики Генеральної прокуратури України 

затримання у порядку ст. 208 КПК України здійснюється найчастіше 

уповноваженими службовими особами Міністерства внутрішніх справ та 

Державної прикордонної служби України.  

Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 

14.11.2012 № 931 було затверджено Інструкцію про порядок дій посадових осіб 

органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та 

порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону 

з органами досудового розслідування, яку уявляється можливим оцінити як 

досить прогресивний та необхідний документ, який, втім, потребує, на нашу 

думку, вдосконалення в частині нормативного закріплення прав затриманого. 

Водночас, ця Інструкція не поширюється на уповноважених службових осіб 

МВС України.  

А отже, з метою належного правозастосування працівниками органів 

досудового розслідування норм Кримінального процесуального кодексу 

України щодо затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою в 

порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 
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пропонуємо 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 (Додаток Г). 

Враховуючи здобутки міжнародної практики застосування кримінальних 

процесуальних норм, вважаємо за необхідне зупинитися на тому, що КПК 

України також радикально реформував інститут визнання недопустимості 

доказів. Однак, із урахуванням деяких аспектів та принципово нових змін у 

кримінальному процесу України з прийняттям КПК України 2012 року, їх 

застосування пов’язано з проблемами правотлумачення та правозастосування. 

Не викликає сумніву той факт, що докази у кримінальному провадженні 

можуть бути отримані не лише в результаті проведення слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій, а і в результаті застосування заходів 

процесуального примусу, зокрема, при затриманні особи, яка підозрюється у 

вчиненні злочину.  

Підстави та обставини затримання в порядку статті 208 КПК України, 

маючи важливе доказове значення, підлягають відображенню в протоколі 

затримання (ч. 5 ст. 208 КПК України), який відноситься до процесуальних 

джерел доказів. Зафіксовані у такій формі відомості про підстави й обставини 

затримання підозрюваного, на думку деяких авторів, набувають статус доказів. 

Дійсно, ст. 99 КПК вказує на протоколи процесуальних дій як на джерела 

доказів. А отже, у тих випадках, коли затримання пов’язане з безпосереднім 

виявленням ознак злочину, дані, зафіксовані при затриманні особи, набувають 

важливого доказового значення. 

Серед правових засобів, наданих законом правоохоронним органам, 

затримання підозрюваного у вчиненні злочину займає особливе місце та 

привертає увагу як науковців, так і практиків, оскільки відноситься до тих 

процесуальних дій, проведення яких завжди супроводжується низкою певних 

проблем. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

найбільша кількість порушень із застосуванням катувань відбувається саме під 

час затримання особи [193]. Враховуючи наведене та виходячи з того, що 

інститут визнання доказів недопустимими є однією із новел КПК України 2012, 
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уявляється, що окремі аспекти недопустимості доказів, зібраних під час 

здійснення затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою, 

потребують більш детального наукового дослідження. 

Проблемним питанням доказування та допустимості доказів у 

кримінальному провадженні присвячені дослідження багатьох учених-

процесуалістів, зокрема: Р. Бєлкіна, В. Гмирка, В. Гончаренка, Ю. Грошевого, 

М. Гузели, Д. Захарова, О. Кістяківського, М. Коровіної, І. Котюка, 

М. Михеєнка, В. Нора, М. Погорецького, В. Попелюшка, А. Руденка, 

Н. Сібільової, С. Стахівського, М. Шумила, О. Яновської. 

Конституція України у ч. 3 ст. 62 закріплює основний принцип 

допустимості доказів, який полягає у тому, що обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Пленум Верховного 

Суду України у Постанові від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» наголошує на тому, що 

«докази мають визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, 

наприклад тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням 

гарантованих Конституцією прав людини і громадянина, встановленого 

кримінальним процесуальним законодавством порядку, або не уповноваженою 

на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених 

процесуальними нормами». 

Я.П. Зейкан слушно вказує на те, що юридичною наукою вироблено 

критерії допустимості та недопустимості доказів: 1) доказ має бути отриманий 

належним суб'єктом, який наділений повноваженнями проводити процесуальну 

дію, під час якої отриманий доказ; 2) важливі для справи фактичні дані мають 

бути одержані із встановлених законом джерел, які перераховані у КПК 

України і які можна перевірити; 3) доказ має бути отриманий із дотриманням 

порядку проведення процесуальної дії; 4) в отриманні доказів мають бути 

дотримані вимоги закону щодо фіксації перебігу та результатів процесуальної 

дії; 5) зібрані докази й інші матеріали кримінальної справи є достатніми для 

здійснення аналізу і перевірки достовірності та законності отримання 

фактичних даних [66, c. 68-69]. 
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Так, відповідно до ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані 

внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення 

прав і свобод людини. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав 

людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 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 показів чи пояснень від особи, яка не була 

повідомлена про своє право відмовитись від давання показів та не відповідати 

на запитання, або їх отримання з порушенням цього права; 5) порушення права 

на перехресний допит; 6) отримання показів від свідка, який надалі буде 

визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному 

провадженні. 

Критерії недопустимості доказів, передбачені ч. 3 та 6 статті 87 КПК 

України, заслуговують на особливу увагу, адже саме внаслідок порушення 

права затриманої особи на захист та отримання показань від свідка, який надалі 

може бути визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному 

провадженні, найчастіше докази, отримані під час застосування затримання 

підозрюваного уповноваженою службовою особою в порядку статті 208 КПК 

України, визнаються недопустимими як національними судами, так і 

Європейським судом з прав людини. 

Так, відповідно до Доповіді коаліції «Громадянські та політичні права» 

[48] до системних проблем, окреслених у рішеннях ЄСПЛ щодо України, які 

потребують свого нагального вирішення, належать, серед інших: а) 

безпідставне і незареєстроване затримання; б) використання адміністративного 

арешту для мети кримінального переслідування; в) відсутність належного 
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обґрунтування необхідності затримання у протоколі; г) неналежне забезпечення 

права затриманого підозрюваного на захист. 

Так само А.П. Іванов вказує, що досить поширеною є практика, коли 

часто відсутні протоколи затримання особи, не вказані дата і час його 

затримання [70]. 

У 2012 році ЄСПЛ у кількох рішеннях знайшов порушення статті 6 КЗПЛ 

за таких обставин. У справі «Гріненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), 

рішення від 15 листопада 2012 р. (заява № 33627/06) заявник, якого 

підозрювали у замовленні вбивства, при допиті як свідка і без участі захисника 

зробив зізнання, яке згодом було використане для обґрунтування засудження. 

Крім того, під час подальших слідчих дій у деяких випадках заявник був 

допитаний у присутності лише захисника, призначеного слідчим, хоча заявник 

мав приватного захисника. Це склало порушення статті 6 § 1 та § 3 КЗПЛ [68]. 

Таке ж порушення за подібних обставин було встановлено і в інших 

справах проти України. В одній із них — справі «Григор’єв проти України» 

(Grigoriev v. Ukraine), рішення від 15 травня 2012 р. (заява № 51671/07) — було 

знову висвітлено проблему використання адміністративного затримання 

у контексті кримінального процесу з метою позбавлення затриманого 

підозрюваного права на правову допомогу [152]. 

У справі «Тодоров проти України» (Todorov v. Ukraine), рішення від 12 

січня 2012 р. (заява № 16717/05) ЄСПЛ визнав порушення права заявника 

на справедливий суд, незважаючи на те, що суди не послалися у рішеннях 

на його зізнання, зроблене під час дії затримання як тимчасового запобіжного 

заходу за відсутності захисника. ЄСПЛ зауважив, що «неможливо виключити, 

що наявність самовикривальних показань вплинуло на хід розслідування 

та спосіб отримання та тлумачення доказів. Це особливо вірно, оскільки... 

національні судові органи ніколи прямо не реагували на скарги заявника щодо 

порушення його права на правову допомогу» [163]. 

За результатами розгляду справи «Салдуз проти Туреччини» (Salduz v. 

Turkey), рішення від 27 листопада 2008 р. (заява № 36391/02) ЄСПЛ встановив, 

що на заявника у цій справи негативно вплинуло те, що під час його 
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затримання, він був обмежений у доступі до адвоката, бо свідчення, які він дав 

у поліції, були використані для його засудження. ЄСПЛ наголосив на тому, що 

виправити ті дефекти, що виникли під час тримання заявника у місцях 

попереднього ув’язнення, не могла ні допомога, надана згодом адвокатом, ні 

змагальний характер подальшого провадження [160]. 

Пленум Верховного Суду України у п. 11 Постанови від 24 жовтня 2003 

р. № 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві» роз'яснив, що порушення вимог закону щодо 

участі захисника може бути підставою для визнання недопустимими тих 

доказів, що були зібрані під час виконання таких дій. Це роз'яснення по суті 

зберігає свою силу, оскільки допит без захисника є порушенням права на 

захист, що передбачено ст. 87 КПК [66, c. 53]. 

Таким чином, уявляється, що будь-які докази, які були отримані під час 

здійснення затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою із 

порушенням права цієї особи на захист, підлягають визнанню їх 

недопустимими. 

Вважаємо за необхідне зупинитися на засобах фіксування результатів 

проведення процесуальних дій, до числа яких відносить і затримання 

підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України та проведення обшуку під час 

його застосування. Так, протоколи – це документи про проведення 

процесуальних дії, про їх зміст і наслідки (ст. 104 КПК України). КПК України 

передбачає вичерпний перелік таких дій: затримання і допит підозрюваного, 

допити свідків, потерпілого, обвинуваченого, експерта, очна ставка 

пред’явлення для впізнання, обшук, виїмка, огляд, ексгумація трупа, 

освідування, відтворення обстановки та обставин події, призначення 

експертизи.  

Протокол затримання, як ми уже вказували, має важливе доказове 

значення, однак вважаємо, що доказове значення протокол затримання в 

порядку статті 208 КПК України має для працівників правоохоронних органів 

при складанні обвинувального акту, і аж ніяк не для суду, зважаючи на те, що 

метою затримання підозрюваного є не збирання доказів його винуватості, а, 
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насамперед, запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового 

розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин 

кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, 

іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж 

кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню 

іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 

В той же час, протокол особистого обшуку затриманої особи має важливе 

доказове значення як для працівників правоохоронних органів при складанні 

ними обвинувального акту, так і для суду, який здійснює розгляд 

кримінального провадження по суті. 

Відповідно до ч. 3 статті 208 КПК України уповноважена службова 

особи, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з 

дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 цього Кодексу. 

Очевидно, що не на користь забезпечення прав підозрюваного у кримінальному 

провадженні, затриманого в порядку ст. 208 КПК України, цим положенням не 

встановлено мету та умови такого обшуку, а також не врегульовано питання 

участі захисника затриманої особи під час проведення такої слідчої дії як 

обшук. 

Отже, з метою належного забезпечення прав затриманої особи у 

кримінальному провадженні, уявляється необхідним у ч. 3 ст. 208 КПК України 

зробити посилання додатково на п. 1 ст. 234 КПК України, який передбачає 

мету здійснення обшуку, а також врегулювати питання участі захисника при 

проведенні обшуку підозрюваного, затриманого в порядку ст. 208 КПК України 

особи. Адже, враховуючи право затриманого на присутність захисника при 

проведенні будь-яких процесуальних дій (п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України), 

позбавлення цього права підозрюваного, затриманого уповноваженою 

службовою особою без ухвали слідчого судді на підставі ст. 208 КПК України, 

може стати підставою для визнання речових доказів, зібраних під час такого 

затримання та обшуку, недопустимими. 
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Окрім того, вважаємо за необхідне звернути увагу на відсутність 

обов’язку уповноваженої особи, слідчого, прокурора, яким надано право 

проводити обшук на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, скласти відповідний 

протокол. Ч. 5 ст. 208 УКПК України зобов’язує уповноважену особу лише 

скласти протокол затримання та вказати в ньому результати обшуку особи. На 

нашу думку, така законодавча позиція не є виправданою, адже для кожної 

слідчої дії встановлено індивідуальну форму її закріплення. Таким чином, 

уявляється необхідним у ч. 3 ст. 208 КПК України передбачити обов’язок 

уповноваженої особи, слідчого, прокурора, що здійснили обшук затриманого, 

скласти відповідний протокол. 

Підсумовуючи наведене, зауважуємо, що аналіз практики 

правозастосування у сфері кримінального провадження щодо здійснення 

затримання свідчить про наявність суттєвих проблем законодавчої та слідчої 

практики застосування інституту затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину, а також допустимості або недопустимості доказів, зібраних під час 

здійснення затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою в 

порядку ст. 208 КПК України. 

З метою удосконалення та належного унормування правовідносин, які 

виникають у результаті здійснення затримання підозрюваного, вважаємо, що 

найбільш правильним є фіксування результатів обшуку особи, затриманої 

уповноваженою службовою особою в порядку ст. 208 КПК України, в 

окремому протоколі, а не як це передбачено чинним КПК України – в протоколі 

затримання. У цьому випадку залишиться незмінним значення обшуку особи як 

слідчої дії, тому відомості, що містяться в ньому, в подальшому, безспірно, 

зможуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. 

Також, з метою належного забезпечення прав затриманої особи у 

кримінальному провадженні, уявляється необхідним нормативно врегулювати 

питання участі захисника при проведенні обшуку особи, затриманої в порядку 

ст. 208 КПК України особи. Адже, враховуючи право затриманого на 

присутність захисника при проведенні будь-яких процесуальних дій (п. 3 ч. 3 

ст. 42 КПК України), позбавлення цього права особи, яку було затримано 
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уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді на підставі ст. 

208 КПК України, може стати підставою для визнання речових доказів, 

зібраних під час такого затримання та обшуку, недопустимими. 

 

2.4. Порядок здійснення превентивного затримання 

 

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, 

щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура (ст. 3 КПК України). 

На нашу думку, одним із важливих завдань кримінального процесу є також 

захист національних інтересів держави та суспільства, а також цілісності 

України. 

У зв’язку з тим, що сьогодення створює нові загрози для особи, 

суспільства та держави, український законодавець вимушений швидко 

реагувати на ці загрози та зобов’язаний створювати умови для їх подолання. 

Проте, швидкість прийняття нових законів не завжди означає їх якість та повну 

відповідність Конституції України та міжнародним правовим актам. 

На думку українського законодавця зростання кількості злочинів проти 

основ національної безпеки України зумовлюють потребу запровадження в 

Україні тимчасового механізму превентивного затримання осіб, причетних до 

підготовки та/або вчинення злочинів проти основ національної безпеки до 

стабілізації в державі суспільно-політичної обстановки [133]. 

Так, 21 серпня 2014 року з метою реалізації названої потреби 

Президентом України було підписано Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо превентивного затримання 
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у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до 

терористичної діяльності, на строк понад 72 години».  

Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної 

прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 № 872/88/537, 

який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2014 р. за № 

1038/25815, було затверджено Інструкцію 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. 

Варто зазначити, що аналогічний інститут кримінального процесу існував 

в Україні з 1994 по 1995 рік та був скасований із прийняттям Конституції 

України 1996 року. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства України дозволяє 

погодитися із О.В. Бауліним, який зазначає, що вітчизняна кримінальна юстиції 

вже має негативний досвід із застосування тимчасового Закону України «Про 

запобіжне затримання особи» від 29 липня 1994 року, статті якого майже 

дослівно відтворені у новому законі [5]. 

Важливо зазначити, що дія ЗУ «Про запобіжне затримання особи» 

супроводжувалась численними порушеннями прав і свобод людини 

працівниками правоохоронних органів, які допускали зловживання 

повноваженнями під час застосування норм, які регулювали запобіжне 

затримання. На це було вказано Верховною Радою Україні під час прийняття 

Постанови «Про продовження дії Закону України «Про запобіжне затримання 

особи» від 22 грудня 1994 року [137]. 

Проведене нами опитування суддів місцевих та апеляційних судів міст 

Києва та Харкова, а також працівників прокуратури показало, що 82% 

респондентів вважають інститут превентивного затримання таким, що прямо 

суперечить нормам українського та міжнародного законодавства, а запобіжне 

затримання особи 1994 року таким, що було неефективним. 
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Таким чином, український законодавець запровадив порядок 

превентивного затримання осіб, фактично продублювавши зміст Закону «Про 

запобіжне затримання особи» 1994 року. 

Відповідно до чинного законодавства України превентивне затримання 

здійснюється за вмотивованим рішенням начальника Головного управління 

(управління) Служби безпеки України або начальника Головного управління 

(управління) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці 

Крим, у відповідній області, містах Києві та Севастополі за згодою прокурора 

та без ухвали слідчого судді, суду. 

Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до 

терористичної діяльності, на строк понад 72 години невідкладно надається 

затриманій особі, а також негайно направляється до слідчого судді, суду 

відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання належного 

запобіжного заходу стосовно відповідної особи. 

Однак, у своєму Висновку на проект Закону про превентивне затримання 

особи (осіб) (реєстр. № 4471 від 17 березня 2014 року) Верховний Суд України 

зазначив, що в чинному законодавстві України відсутній інститут 

превентивного затримання особи, а отже, при запровадженні нових положень 

кримінально-процесуального характеру слід враховувати вимоги чинного 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. 

Запровадження цього інституту має відбуватися у спосіб, що не суперечить 

основоположним принципам вказаних кодексів та гарантуватиме дотримання 

прав людини [22]. 

При вирішенні порушених питань слід зважати, зокрема, на вимоги ст. ст. 

5 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно 

до яких кожному гарантується право на свободу та особисту недоторканність. 

Нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків, передбачених цією 

статтею і відповідно до процедури, встановленої законом. Кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, визначеним законом, який установить 

обґрунтованість будь-якого висунутого кримінального обвинувачення.  
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Згідно зі ст. 29 Конституції України кожна людина має право на свободу 

та особисту недоторканність. За нормами ст. 12 КПК України під час 

кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути 

затриманим в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення інакше, як на підставах та в порядку, 

передбачених цим Кодексом. Кожен, кого затримано через підозру або 

обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше 

позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до 

слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його 

затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання.  

Верховний Суд України слушно зазначає, що превентивне затримання 

відповідно до положень законопроекту не є мірою запобіжного заходу, хоча 

фактично є триманням під вартою, що не відповідає нормам ст. 176 КПК 

України.  Крім того, стосовно здійснення судом передбаченої ст. 2 

законопроекту перевірки обґрунтованості превентивного затримання особи 

Верховний Суд України вважає, що процедура розгляду справи в суді потребує 

більш чіткої деталізації з метою забезпечення дотримання у правозастосовній 

практиці прав людини під час реалізації положень цієї статті.  

В той же час Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

наголошує  на тому, що кожна особа, свободу якої обмежено внаслідок 

застосування до неї превентивного затримання,  може одразу ж звертатись до 

ЄСПЛ, що в результаті однозначно призведе до рішення на її користь [17]. 

Також представники Української Гельсінської Спілки з прав людини, 

вказуючи на негативні тенденції у сфері прав людини починаючи з 2014 року, 

наголосили на тому, що Законопроект «Про превентивне затримання» про 

особливий режим досудового розслідування в місцях проведення АТО порушує 

Консттуцію України та міжнародні стандарти з прав людини. Попри певні 

зусилля держави з 2014 року виникли суттєві проблеми із соціальним та 

правовим захистом внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та 

задіяних в АТО осіб [211]. 
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Таким чином, незважаючи на законодавче закріплення превентивного 

затримання, уявляється необхідним наголосити на тому, що норми, які його 

регулюють, суперечать гарантіям, встановленим Конституцією України, 

нормам КПК України та вимогам низки міжнародних нормативно-правових 

актів. Такої ж думки дотримується і О.В. Баулін, зазначаючи, що здійснення 

затримання особи з метою запобігання можливості вчинення нею злочину на 

строк у 30 діб з санкції прокурора прямо суперечить Конституції України (ч. 2 

ст. 29), відповідно до якої строк затримання без перевірки його обґрунтованості 

судом не може перевищувати 72 годин, Конвенції з прав людини та 

основоположних свобод (ст. 5), КПК України (ст. 12, Гл. 18) [5]. 

Отже, процесуальні норми, що регулюють порядок превентивного 

затримання, однозначно, не відповідають положенням Загальної декларації 

прав людини (ст. 9), Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

(ст. ст. 4, 9), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 

5), Конституції України (ст. 29), КПК України (ст. 12, параграф 2 гл. 18), Закону 

України «Про правовий режим надзвичайного стану», Зводу принципів всіх 

осіб, що піддаються затримці чи ув’язненню в якій би то не було формі 

(схваленого Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 43/173 від 9 грудня 

1988 року), оскільки залишають широкий діапазон можливостей для 

правоохоронних органів для зловживання своїми повноваженнями з метою 

довільного затримання осіб поза межами судового контролю. 

Тим не менш, вважаємо, що запровадження як винятку превентивного 

затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, сприятиме 

підвищенню рівня ефективності дій правоохоронних органів під час 

проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) та дозволить ефективно й 

оперативно знешкоджувати терористів та притягати їх до відповідальності. 

Так, відповідно до ст. 151 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 

для відвернення терористичних загроз у районі проведення АТО відповідно до 

кримінального процесуального законодавства України з урахуванням 

особливостей, встановлених цим Законом, може здійснюватися превентивне 

затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 
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години. При цьому, граничний строк превентивного затримання не може 

перевищувати 30 діб. 

Водночас, відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 

30 жовтня 2014 року № 1053 до зони проведення антитерористичної операції 

віднесено Харківську область, на території якої правоохоронні органи та органи 

правосуддя не мають жодних ускладнень та часових обмежень, які б вказували 

на необхідність застосування превентивного затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину проти основ національної безпеки, на строк до 30 діб без 

ухвали слідчого судді. До того ж, на нашу думку, взагалі строк превентивного 

затримання до 30 діб без ухвали слідчого судді є необґрунтовано та непомірно 

довгим. Вважаємо, що тривалість строку превентивного затримання (до 30 діб) 

підозрюваної особи без ухвали слідчого судді не виправдовується жодними 

об’єктивними підставами, навпаки, може стати засобом для зловживання 

безпідставним затриманням осіб поза межами судового контролю. 

Важливо звернути увагу також на те, що в Законі не конкретизовано та 

жодним чином не визначено поняття «обґрунтованої підозри у вчиненні особою 

терористичної діяльності». Практики у сфері кримінального процесу також 

наголошують на тому, що формулювання, яке прописано в Законі: «наявність 

обґрунтованої підозри у вчиненні особою терористичної діяльності» дуже 

розпливчасте і не конкретизоване [115]. На це звертається увага і у Постанові 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [100], де зазначено, що з огляду на те, що поняття 

«обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та 

зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим 

суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, 

відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 р. у справі 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) 

(заява № 42310/04), відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, 

що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного 

спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення 
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(рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти 

Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom) 

(заява № 12244/86). Мета затримання для допиту полягає в сприянні 

розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали 

підставою для затримання. Однак вимога, що підозра має ґрунтуватись на 

обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення 

свавільного затримання і тримання під вартою. Більше того, за відсутності 

обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або 

взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти 

інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть 

служити підставою для обґрунтованої підозри [25]. 

Таким чином, відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на 

якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від 

безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За 

визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, 

про яку йдеться у статті 5 § 1(с) КЗПЛ, передбачає наявність обставин або 

відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, 

можливо, вчинила певний злочин» [212]. ЄСПЛ неодноразово зазначав, 

що  наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення  передбачає 

«наявність фактів або інформації, які б могли переконати об’єктивного 

спостерігача в тому, що відповідна особа могла-таки вчинити злочин». І такі 

факти мають бути досить переконливими, щоб суддя на підставі їх розумної 

оцінки міг визнати причетність особи до вчинення злочину вірогідною [36]. 

Крім того, у законодавстві деяких зарубіжних країн визначення поняття 

обґрунтованої (розумної) підозри закріплено на рівні кримінальних 

процесуальних законів. Як приклад можна навести КПК Сербії, який у ст. 2 п. 

18 зазначає, що обґрунтована підозра – це сукупність фактів, які безпосередньо 

вказують на конкретну особу, що вчинила злочин. Модельний Кримінальний 

процесуальний кодекс США також дає визначення обґрунтованої підозри, під 

якою у п. 40 розуміються докази та інформація такої якості та надійності, що 
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вони прямо вказують на те, що особа, вірогідно, вчинила кримінальне 

правопорушення [117]. 

У зв’язку з  цим, керуючись практикою ЄСПЛ, вважаємо за необхідне 

законодавчо закріпити визначення поняття обґрунтованої підозри у вчиненні 

особою терористичної діяльності. 

Як уже зазначалося, відповідно до статті 29 Конституції України 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 припинити уповноважені на 

те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як 

тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох 

годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 

протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 

вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Відповідно до статті 64 Конституції України конституційні права і 

свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного 

стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 

строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, 

передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63 цієї Конституції України. 

На підставі наведеного вище уявляється необхідним зазначити, що 

положення Закону, які регулюють превентивне затримання, потребують 

подальшого вдосконалення та приведення у відповідність до Конституції 

України з метою того, щоб конституційні права та свободи жодної особи, 

незалежно від громадянства, віку та статі, не були об’єктом неправомірного 

порушення або обмеження. 

Крім того, необхідно зазначити, що права затриманої у такий спосіб 

особи, неправомірно мінімізовані та неконкретизовані ні в ЗУ «Про боротьбу з 

тероризмом», ні в Інструкції про порядок превентивного затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 
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діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. 

Детально проаналізувавши положення 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, з метою забезпечення належного захисту прав 

затриманих осіб, пропонуємо до внесення наступні зміни. 

Пункт 1.2. Інструкції доповнити визначенням поняття обґрунтована 

підозра у вчиненні терористичної діяльності у такій редакції: 

«обґрунтована підозра у вчиненні терористичної діяльності – докази, 

інформація, сукупність фактів такої якості та надійності, що вони можуть 

прямо вказати та переконати об’єктивного спостерігача у тому, що особа, 

вірогідно, займається терористичною діяльністю». 

Уявляється доцільним пункт 2.2. Інструкції викласти у такій редакції: 

«2.2. Про затримання особи уповноваженою службовою особою 

складається протокол у порядку, передбаченому статтею 208 Кримінального 

процесуального кодексу України. Протокол про затримання підписується 

особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу про превентивне 

затримання негайно надається затриманій особі.  

Залучення понятих для особистого обшуку здійснюється відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України. З метою ідентифікації 

затриманої особи обов’язково проводиться її фотографування, у тому числі за 

допомогою цифрової фотоапаратури, з обов’язковою прив’язкою до часу 

затримання будь-яким доступним способом, а також опис індивідуальних 

ознак її тілобудови і особливих прикмет із занесенням до протоколу 

затримання. Дактилоскопіювання та відеозйомка затриманої особи 

проводяться за можливості. У разі проведення обшуку затриманої особи, 

складається протокол обшуку у порядку, визначеному Кримінальним 

процесуальним кодексом України, копія якого негайно надається затриманій 

особі». 
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Пункт 2.3. Інструкції уявляється необхідним доповнити таким: 

«Про застосування превентивного затримання щодо іноземного 

громадянина чи особи без громадянства уповноважена службова особа, що 

здійснила превентивне затримання, зобов’язана протягом доби повідомити 

Міністерство закордонних справ України та відповідний орган центральної 

виконавчої влади країни його громадянства». 

У зв’язку із тим, що пунктом 2.6. Інструкції практично нівелюється 

невід’ємне право затриманого на захист та перекладача, вважаємо більш 

доцільним викласти пункт 2.6 Інструкції у такій редакції: 

«2.6. Розгляд питання щодо застосування превентивного затримання 

здійснюється прокурором невідкладно за участю особи, стосовно якої 

вирішується питання про застосування цього затримання. Розгляд питання 

щодо застосування превентивного затримання за можливості здійснюється 

також за участю захисника затриманого та, за необхідності, перекладача». 

Враховуючи той факт, що при здійсненні превентивного затримання роль 

слідчого судді фактично надана регіональним прокурорам та їх заступникам, 

які уповноважені надавати згоду на превентивне затримання в районі 

проведення антитерористичної операції на строк понад 72 години, то і 

оскарження незаконності превентивного затримання повинно бути можливим 

не лише до суду, а і до вищестоящого прокурора. На підставі наведеного, 

уявляється доцільним викласти пункт 2.16. Інструкції у такій редакції: 

«2.16. Затримана особа має право у будь-який час оскаржити своє 

затримання до слідчого судді, суду або вищестоящого прокурора. При цьому, 

особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана негайно передати 

скаргу адресату.» 

З метою створення процесуального механізму ефективної реалізації, 

охорони, захисту й забезпечення прав затриманих осіб у кримінальному 

провадженні, вважаємо вкрай необхідним доповнити Інструкцію окремим 

пунктом, що буде містити у собі перелік прав затриманого. Так, пропонується 

викласти вичерпний перелік прав і обов’язків особи, до якої було застосовано 

превентивне затримання, у такій редакції: 
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«2.18. Особа, до якої застосовано превентивне затримання, має право: 

не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім’ї; 

на захист; 

бути докладно і в терміновому порядку поінформованою зрозумілою для 

неї мовою, а також вимагати пояснень зрозумілою мовою щодо причин, обста-

вин превентивного затримання, уточнювати незрозумілі терміни; 

на судову перевірку законності затримання в терміновому порядку, 

тобто без невиправданих зволікань, протягом розумного, досить короткого 

часу, а також вимагати перевірки судом або вищестоящим прокурором 

обґрунтованості превентивного  затримання; 

на проведення медичного обстеження та на невідкладне надання 

належної медичної допомоги; 

знайомитися з протоколом про превентивне затримання без обмежень у 

часі для такого ознайомлення; 

заявляти клопотання і відводи; 

вимагати внесення в протокол про превентивне затримання або 

написати власноруч будь-які зауваження, пояснення, та будь-яку іншу 

інформацію, яку затримана особа вважає за необхідне внести; 

закреслити усі порожні місця в протоколі про превентивне затримання; 

вимагати зазначити або внести особисто усі висловлені клопотання, 

заяви та скарги; 

відмовитися підписати протокол, при цьому за бажанням письмово 

викласти підстави такого рішення;  

давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на 

запитання; 

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

розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора; 

на забезпечення безпеки у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майную 

2.19. Затриманий зобов’язаний: 

подати правдиві відомості щодо його ідентифікації; 
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дотримуватися встановленого порядку під час провадження 

процесуальних дій; 

підкорятися законним вимогам уповноважених службових осіб.» 

Ми погоджуємося із тим, що норми, які регулюють можливість та 

порядок здійснення превентивного затримання, частково суперечать 

Конституції України, міжнародним нормативно-правовим актам, практиці 

Європейського суду з прав людини. Дійсно, превентивне затримання понад 72 

години повинно бути виключним, надзвичайним заходом процесуального 

примусу, що обмежує право людини на свободу, яке у відповідності до ст. 64 

Конституції України не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або 

надзвичайного стану. А в умовах існування таких законів виключний засіб 

обмеження прав і свобод особи, як превентивне затримання, може бути 

використаний невиправдано широко. Однак не варто забувати про загрозу 

національній безпеці, якою значною мірою характеризується терористична 

діяльність, а особливо в умовах і на території проведення Антитерористичної 

операції в Україні.  

Для того, щоб з’ясувати, чи можливо запровадити такий правовий 

механізм, який би дозволив державній владі оперативно та ефективно реагувати 

на загрозу національній безпеці у вигляді терористичних актів, і при цьому не 

порушувати Конституцію, уявляється цікавим звернутися до практики 

боротьби із тероризмом у США та думок американських науковців на цей 

рахунок. 

Терористичні акти в Нью-Йорку, Мадриді, Єрусалимі, Балі, і тепер уже й 

в Україні та у багатьох інших частинах світу перетворюються на глобальну 

епідемію, яка підриває основи людського існування в третьому тисячолітті. 

Терористи зневажають створену протягом багатьох століть цивілізації систему 

норм людської моралі та фундаментальних принципів міжнародного права. 

Крім того, з метою досягнення максимального впливу на громадськість вони 

намагаються зазіхнути на найбільш важливі і конституційно захищені 

цінностей суспільства: життя, свободу, власність, громадський порядок та 

національна безпека держави [248]. 
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У системі юридичних гарантій прав і свобод людини важко переоцінити 

важливість спеціальних правил і процедур, які повинні допомагати у здійсненні 

прав і свобод, які можуть бути реалізовані тільки через певні процесуальні 

процедури. Говорячи, наприклад, про право на свободу та особисту 

недоторканність, варто зазначити, що воно забезпечується окремими 

процедурними правилами. Одним із найважливіших механізмів забезпечення 

захисту права на свободу та особисту недоторканність, що використовується в 

практиці багатьох зарубіжних країн, є право «Хабеас Корпус» [265]. 

Порядок «Хабеас Корпус» передбачає обов’язок уповноваженої особи на 

заяву затриманого доставити останнього до судді протягом 24 годин з моменту 

затримання з метою перевірки законності такого затримання [235]. 

У США положення «Хабеас Корпус» імплементовано до Конституції. 

Однак, на рівні Конституції США також задекларовано можливість його 

призупинення у випадку військового вторгнення на територію США або 

загрози тероризму. Таке призупинення права «Хабеас Корпус» може бути 

здійснено лише Президентом США. З іншого боку, Конгрес, відповідно до 

Конституції США, також уповноважений на прийняття закону, який би міг 

позбавити будь-кого права на «Хабеас Корпус» [249]. 

Американські вчені-процесуалісти зазначають, що чимале зростання 

кількості випадків прояву тероризму змушує міжнародне співтовариство і 

національну владу застосовувати адекватні заходи для боротьби з ним, і це в 

певній мірі пов’язано із обмеженням прав і свобод громадян. Проте прийнято 

вважати, що національна безпека держави важливіша за всі інші інтереси, адже 

неможливо врятувати життя і забезпечити свободу громадян в умовах знищеної 

національної безпеки країни. На відміну від права «Хабеас Корпус», яке в 

деякому сенсі є абстрактним, поняття безпеки є досить відчутним. Бомби та 

людські жертви, як правило, можуть переконати більше, ніж закони. І навіть з 

моральної точки зору, потреба багатьох у збереженні життя є набагато більшою 

та важливішою, аніж потреба в індивідуальній свободі. Тим не менш, завжди 

необхідно знаходити «золоту середину» між забезпеченням прав і свобод 
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людини та захистом національної безпеки країни, яка не повинна вимагати 

людських жертв [249]. 

Однак, тероризм і екстремізм все частіше загрожують безпеці держав і 

їхніх громадян. Боротьба з тероризмом знаходиться на порядку денному 

Організації Об’єднаних Націй протягом багатьох десятиліть. Держави, що 

зіткнулися з загрозою тероризму, прагнуть розвивати ефективну політику для 

захисту своїх громадян від загрози тероризму, але продовжуючи свою політику 

боротьби з тероризмом, вимушені порушувати конституційні права громадян. У 

зв'язку з цим, кожна держава прагне розробити найбільш ефективну систему 

правових та процесуальних механізмів, щоб захистити громадян від зростаючої 

хвилі тероризму. І на нашу думку, найбільш ефективно та зважено питання 

співвідношення національної безпеки та прав і свобод громадян врегульовано 

саме у законодавстві США. 

Варто зазначити, що статтею 29 Конституції України фактично 

запроваджено інститут «Хабеас Корпус», про що свідчить задеклароване 

конституційне право затриманого на перевірку протягом сімдесяти двох годин 

судом обґрунтованості затримання, а також право бути звільненим, якщо 

протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання особі не вручено 

вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.  

Отже, враховуючи необхідність створення ефективного правового 

механізму боротьби з терористичною діяльністю, що посягає на національну 

безпеку, життя та здоров’я громадян України, з метою приведення у 

відповідність Конституції України та кримінального процесуального 

законодавства та з метою ефективної та оперативної боротьби із зовнішніми 

агресорами, ми вважаємо за доцільне внести зміни до Конституції України, 

наділивши Президента України повноваженням позбавляти права на «Хабеас 

Корпус» затриманих за підозрою у вчиненні терористичної діяльності 

військових та іноземців, що перебувають на території України. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Затримання з метою приводу і є одним із тих заходів кримінального 

процесуального примусу, які застосовуються у разі невиконання особою 

обов’язку з’явитися за викликом слідчого, прокурора або суду і тим самим 

перешкоджання нею своєчасного та належного виконання завдань 

кримінального провадження. 

2. 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 та 

відповідати вимогам доброякісності процесуальних рішень. 

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. 

3. «Законне» затримання (відоме у світовій практиці як «громадянське 

затримання») – це затримання, що здійснюється особою, законом не наділеною 

для цього спеціальними повноваженнями. Інститут «законного» затримання є 

процесуально недосконалим, в тому числі, але не виключно, через відсутність в 

українському кримінальному процесуальному законі механізму забезпечення 

охорони й захисту особи від завідомо неправомірного, незаконного 

несанкціонованого затримання не уповноваженою на те службовою особою, а 

громадянином. Норми, які регламентують застосування «законного» 

затримання, потребують удосконалення, а проблема забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні – подальшого наукового аналізу. 

4. Аналіз практики застосування кримінального процесуального 

затримання свідчить про деякі проблемні аспекти правомірного здійснення 

затримання у кримінальному провадженні у контексті розуміння та визначення 

понять «щойно» та «безпосередньо» при здійсненні затримання 

уповноваженою службовою особою на підставі ст. 208 КПК України. 
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Подолання цієї прогалини правового регулювання є необхідним кроком. 

Більш виваженим та правильним кроком буде прийняття Вищим 

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

відповідного узагальнення судової практики та Постанов Пленуму Вищого 

спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. 

5. Нормативне закріплення визначення поняття затриманого та 

детального переліку його прав і обов’язків, на нашу думку, є надзвичайно 

важливим для створення ефективного механізму забезпечення прав 

затриманого у кримінальному провадженні. 

Проблеми забезпечення прав особи, затриманої уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України, включають в себе також і 

відсутність детальної регламентації кола уповноважених службових осіб та 

їхніх дій при здійсненні такого затримання, що негативно впливає на дієвість 

механізму здійснення затримання. 

6. Протокол обшуку затриманої особи має важливе доказове значення як 

для працівників правоохоронних органів при складанні ними обвинувального 

висновку, так і для суду, який здійснює розгляд кримінального провадження по 

суті. Аналіз практики правозастосування у сфері кримінального провадження 

щодо здійснення затримання свідчить про наявність суттєвих проблем 

законодавчої та слідчої практики застосування інституту затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, а також допустимості або недопустимості 

доказів, зібраних під час здійснення затримання підозрюваного уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України. 

7. Незважаючи на законодавчу регламентацію превентивного затримання, 

видається, що норми, які його регулюють, частково суперечать гарантіям, 

встановленим Конституцією України, нормам КПК України та вимогам низки 

міжнародних нормативно-правових актів. 

Тим не менше, запровадження інституту превентивного затримання осіб, 

причетних до терористичної діяльності, як виняткового заходу кримінального 

процесуального примусу, сприяє підвищенню рівня ефективності дій 

правоохоронних органів під час проведення Антитерористичної операції (далі – 
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АТО) та дозволяє ефективно й оперативно знешкоджувати терористів та 

притягати їх до відповідальності за умови відповідності цього інституту 

Конституції України та міжнародно-правовим нормам. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОЇ ОСОБИ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗАТРИМАННЯ 

 

3.1. Особливості затримання осіб із різним правовим статусом  

 

В теорії кримінального процесу виділяють певні вимоги до відкриття 

кримінального провадження: швидкість, законність та обґрунтованість. Проте 

наявність в законодавстві певних кримінальних процесуальних винятків для 

осіб, що володіють кримінальним процесуальним імунітетом, зумовлює 

відповідні процесуальні правила щодо здійснення кримінального провадження 

стосовно таких осіб. Вони пов’язані із необхідністю отримання органами та 

уповноваженими службовими особами, на які покладено виконання завдань 

кримінального провадження, відповідних дозволів, а отже, як наслідок, зі 

зволіканням у належному виконанні завдань кримінального провадження [188, 

c. 1]. 

Як нами уже зазначалося у першому розділі дисертаційного дослідження, 

кримінальне процесуальне затримання можна охарактеризувати за видами. При 

цьому, на нашу думку, уявляється важливим більш детально зупинитися на тих 

видах затримання, які мають певні особливості. 

Так, за правовим статусом затримуваної особи можна виділити чотири 

види кримінального процесуального затримання:  

1) затримання на загальних підставах;  

2) затримання неповнолітніх (ст. 492 КПК України);  

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

4) затримання іноземців, осіб без громадянства. 

Затримання неповнолітніх є важливим з точки зору необхідності 

ефективного забезпечення їхніх прав при здійсненні затримання з огляду на 

уразливість віку неповнолітніх.  

Більше того, правозастосовча практика все частіше стикається з питанням 

необхідності врегулювання провадження досудового розслідування у справах 
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про злочини неповнолітніх, з огляду на динамізм соціальних процесів, зміни в 

багатьох сферах громадського життя, які спричиняють збільшення рівня 

девіації серед такої групи суспільства [199, c. 217]. 

Питанням, пов’язаним із особливостями здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх присвячено праці багатьох учених: 

М.О. Карпенка, В.В. Назарова, О.М. Тихонової, Н.С. Франка, В.М. Бурдіна, 

Г.М. Омельяненка, М.С. Строговича, Ю.І. Стецовського, Г.З. Анашкіна, 

В.Т. Маляренка, Л.Д. Удалової, М.О. Чельцова, Є.М. Гідулянової, 

Н.П. Грабовської, О.Р. Михайленка, В.Т. Нора та інших. 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх має низку особливостей. 

Не є виключенням і інститут кримінального процесуального затримання 

неповнолітніх. 

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК України неповнолітня особа – це 

малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

Законодавство України виділяє таких осіб у окрему категорію суб’єктів, 

щодо яких діють особливі правила, покликані, насамперед, прагненням 

законодавця передбачити для неповнолітніх додаткові, порівняно з дорослими, 

права та гарантії захисту їх інтересів як для найбільш вразливої категорії осіб 

[30, c. 339]. 

Відповідно до Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в України, схваленої Указом Президента України № 597/2011 від 

24 травня 2011 року, одним із завдань та основних заходів з розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх є забезпечення під час  здійснення 

дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення, додержання їх прав з урахуванням вікових, соціально-

психологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку [210]. 

За період дії чинного КПК України, відповідно до інформації Єдиного 

державного реєстру судових рішень, до суду було подано 1290 клопотань про 

затримання неповнолітніх з метою їх приводу. Більше 600 клопотань було 

задоволено у першій інстанції. Посилання на факт затримання неповнолітнього, 

відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, міститься більше 
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ніж у 10 000 судових рішень. Тому, одним із актуальних завдань теорії та 

практики кримінального провадження є дослідження питань та проблем, 

пов’язаних із застосуванням до неповнолітніх заходів кримінального 

процесуального примусу взагалі та кримінального процесуального затримання 

зокрема. 

Порядок застосування заходів кримінального процесуального примусу до 

неповнолітніх регулюється як національним законодавством України, так і 

нормами міжнародного права. Відповідно до п. 1 Листа Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 

223-1134/0/4-13 від 18 червня 2013 року «Про деякі питання здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх» при здійсненні 

кримінального провадження щодо неповнолітніх суди зобов'язані 

забезпечувати точне й неухильне застосування діючого законодавства, 

своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією України, 

Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом 

України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, зокрема Конвенцією ООН про права дитини від 20 

листопада 1989 року, Мінімальними стандартними правилами ООН, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх від 29 листопада 1985 

року («Пекінські правила»), а також враховувати практику Європейського суду 

з прав людини, запроваджуючи їх положення у вітчизняну правозастосовну 

практику. 

Так, згідно з Конвенцією про права дитини, прийнятою 44-ю сесією 

Генеральної Асамблеї ООН 1989 року (ст. 37) арешт, затримання чи тюремне 

ув’язнення дитини здійснюється згідно з законом та використовується лише як 

крайній захід і протягом якомога більш короткого відповідного періоду часу. 

Мінімальні стандартні правила ООН від 29 листопада 1985 року («Пекінські 

правила») визначають, що тримання неповнолітніх під вартою до суду 

застосовується лише як крайній захід і протягом найкоротшого періоду часу. 

Відповідно до ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

1966 року та ст. 5 КЗПЛ наголошується на необхідності застосування щодо 
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неповнолітніх особливих правил, що є відповідними їх віку і правовому 

статусу. 

Українське національне законодавство передбачає особливий порядок 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх і, відповідно, 

передбачає специфіку застосування до неповнолітніх затримання як заходу 

кримінального процесуального примусу. Згідно з ч. 2 та 3 ст. 492 КПК України 

затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування 

іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у 

ст. 177 цього Кодексу. Про затримання і взяття під варту неповнолітнього 

негайно сповіщаються його батьки чи особи, які їх замінюють. 

Отже, особливість здійснення затримання неповнолітніх відповідно до 

національного законодавства полягає у тому, що до неповнолітніх 

забороняється застосування затримання з метою приводу, якщо вони є свідками 

у кримінальному провадженні, адже затримання може бути застосоване лише у 

разі, якщо неповнолітній підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого 

чи особливо тяжкого злочину. Однак, відповідно до інформації з Єдиного 

державного реєстру судових рішень, практика застосування затримання з 

метою приводу до неповнолітніх підозрюваних та обвинувачених є достатньо 

поширеною (кількість задоволених у першій інстанції клопотань про дозвіл на 

затримання неповнолітнього з метою приводу за період дії чинного КПК 

України становить 698 ухвал з Єдиного державного реєстру судових рішень 

станом на жовтень 2015 року). 

Стосовно затримання без ухвали слідчого судді варто зазначити, що ст. 

208 КПК України передбачає підстави щодо затримання уповноваженої 

службовою особою особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який 

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Зрозуміло, що неповнолітні, 

які не досягли віку, з якого можливе притягнення їх до кримінальної 

відповідальності, не можуть виступати підозрюваними у кримінальному 
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провадженні, адже вчинене ними не є злочином внаслідок відсутності такого 

елементу складу злочину як суб’єкт.  

Звідси, як слушно зазначає Є.М. Гідулянова, виникає проблема, пов’язана 

із фактичною неможливістю застосування цього заходу кримінального 

процесуального примусу до неповнолітніх [30, c. 342]. Затримання 

неповнолітнього на підставі ст. 207 КПК України здійснюється на загальних 

підставах. 

Є.М. Гідулянова також слушно наголошує на відсутності у чинному КПК 

норм, що регламентують порядок затримання неповнолітніх, які вчинили 

суспільно небезпечні діяння у віці від 11 років до досягнення віку, з якого 

можлива кримінальна відповідальність [30, c. 342]. На практиці ж, звісно не 

обходиться без затримання цієї категорії осіб при вчиненні ними суспільно 

небезпечних діянь, про свідчить проведене нами опитування працівників 

правоохоронних органів.  

Як справедливо зазначає Крістіан Рієго, міжнародне право прав людини 

особливо наголошує на важливості цього етапу (кримінального процесуального 

затримання) діяльності кримінальної процесуальної системи, адже затримання є 

первинним етапом втручання поліції у приватне життя і створює високий 

рівень ризику практики свавільного обмеження свободи, застосування тортур, 

незаконного отримання особистих відомостей або навіть виникнення таких 

надзвичайних ситуацій як смерть та зникнення затриманої особи [260, c. 278]. 

Причиною такої занепокоєності Гонсало Діас слушно називає численні 

порушення прав як дорослих, так і неповнолітніх осіб при здійсненні 

затримання органами поліції [245, c. 125].  

В Україні ці проблеми є також актуальними. Так, здійснення затримання 

неповнолітніх зазвичай супроводжується низкою порушень норм 

кримінального процесуального закону. Так, Г.В. Попов зазначає, що усупереч 

вимогам ст. 208 КПК України, у протоколах про затримання не зазначається 

точний час (година і хвилина) затримання, що призводить до тримання 

неповнолітніх осіб протягом строку, більшого,  ніж дозволено законом. Також 

мають місце порушення вимог ст.ст. 213, 492 КПК України щодо повідомлення 
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інших осіб про затримання. Як приклад, автор зазначає таке: «22.07.2014 о 16 

год. 30 хв. до Н-ського РВ УМВС України в М-ській області доставлено 

неповнолітніх М. та І. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 

КК України. Проте до книги обліку затриманих та доставлених відповідний 

запис внесено лише о 21 год. У протоколах затримання неповнолітніх вказано 

час 22 год. 50 хв. та 23 год. 10 хв. відповідно. Як наслідок, неповнолітні особи 

безпідставно перебували у райвідділі понад 5 годин» [131, c. 272-273]. 

Представники офісу Омбудсмана також відзначають низку порушень 

прав затриманих неповнолітніх осіб. Це – протиправне застосування до 

неповнолітніх заходів фізичного впливу під час затримання та конвоювання за 

відсутності опору з їх сторони, нанесення тілесних ушкоджень, порушення 

права на захист, незазначення місця фактичного затримання у протоколах 

затримання неповнолітніх осіб [135]. 

Таким чином, відсутність детальної регламентації застосування до 

неповнолітніх заходів кримінального процесуального примусу демонструє 

низький рівень їх правової захищеності та неврегульованість механізму 

забезпечення прав неповнолітніх при здійсненні кримінального процесуального 

затримання.  

Відповідно до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення 

Генеральної прокуратури України за 2013, 2014 та 2015 роки за період дії 

чинного КПК України неповнолітніми або за їх участі було вчинено більше 

21 000 злочинів (із них – більше 300 особливо тяжких злочинів, більше 9 500 

тяжких злочинів, близько 10 000 злочинів середньої тяжкості та більше 2 000 

злочинів невеликої тяжкості). 

У зв’язку з недостатньою регламентацією порядку застосування заходів 

процесуального примусу та великою кількістю вчинених злочинів 

неповнолітніми або за їх участі, уявляється необхідним на законодавчому рівні 

закріпити детальний порядок та особливості застосування до неповнолітніх  

затримання як заходу кримінального процесуального примусу, передбачити 

права неповнолітніх при затриманні, а також встановити додаткові гарантії 

забезпечення їх прав при затриманні. 
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Якщо говорити про загальні вимоги та стандарти застосування заходів 

кримінального процесуального примусу до неповнолітніх осіб взагалі та 

кримінального процесуального затримання зокрема, уявляється необхідним 

зазначити наступне. 

У Рекомендації № R (87) 20 Комітету Міністрів Ради Європи «Про 

соціальний вплив на злочинність неповнолітніх» від 17 вересня 1987 року 

зазначається, що вважаючи, що молоді люди – це особи, які  перебувають у 

процесі розвитку, і, відповідно, всі заходи, що вживаються стосовно них, мають 

носити виховний характер, та вважаючи, що при соціальному впливі на 

злочинність неповнолітніх необхідно враховувати  особистість та особливі 

потреби неповнолітніх, а також те, що вони  потребують спеціалізованого 

втручання, а у разі необхідності - й особливого поводження, що ґрунтується, 

зокрема, на принципах, проголошених у Декларації Організації Об'єднаних 

Націй про права дитини, Комітет Міністрів Ради Європи рекомендує державам-

членам забезпечити, щоб справи стосовно неповнолітніх розглядались більш 

оперативно, уникати невиправданих відстрочок з метою створення ефективної 

виховної дії; уникати, по можливості, затримання неповнолітніх і за будь-яких 

обставин сприяти  уповноваженим органам у здійсненні нагляду за умовами 

такого затримання [141]. 

Варто погодитися із твердженням, що велике значення для профілактики 

злочинності серед неповнолітніх має процесуальна діяльність судів, що 

здійснюють провадження у кримінальних справах. Ефективні правові заходи, 

які суди застосовують щодо неповнолітніх, можуть реально сприяти 

попередженню вчинення ними нових злочинів та виправленню підлітків. У 

багатьох країнах світу (США, Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччині та 

ін.) судочинство у справах про злочини неповнолітніх здійснюється 

спеціалізованими судами різних модифікацій [21].  

Зарубіжні вчені-юристи також наголошують на тому, що держава 

повинна забезпечити максимальний захист прав неповнолітніх, зважаючи на їх 

уразливість, і ні в якому разі не допускати, щоб процесуальна форма 

кримінального провадження була однаковою щодо неповнолітніх та інших осіб, 
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які досягли повноліття. На думку зарубіжних авторів, такий підвищений рівень 

відповідальності уповноважених осіб є додатковою гарантією того, щоб 

мінімізувати контакт неповнолітніх осіб з кримінальною процесуальною 

системою [245, c. 129].  

Як приклад відсутності гарантій забезпечення прав неповнолітніх можна 

навести Аргентину до прийняття нею поправок до кримінального 

процесуального закону після рішення ЄСПЛ у справі «Буласіо проти 

Аргентини» (Bulacio v. Argentina), заява № 1483 від 18 вересня 2003 року [147]. 

Так, у цій справі ЄСПЛ визнав незаконним та безпідставним затримання 17-

літнього Вальтера Буласіо, застосування до нього заходів фізичного впливу, що 

призвело до смерті неповнолітнього. За результатами розгляду справи ЄСПЛ 

встановив відсутність в Аргентині механізму судового контролю за захистом 

прав неповнолітніх у зв’язку із єдиною процесуальною формою кримінального 

провадження щодо неповнолітніх та дорослих. ЄСПЛ зобов’язав Аргентину 

реформувати кримінальну процесуальну систему, запровадивши окрему 

процесуальну форму кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб. 

У зв’язку з цим уявляється справедливим позитивно оцінити 

спеціалізацію слідчих та суддів у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх за чинним КПК України та наявність окремої процесуальної 

форми кримінального провадження щодо неповнолітніх, що демонструє 

наявність у вітчизняній кримінальній процесуальній системі певних додаткових 

гарантій забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному провадженні. 

Вчені деяких зарубіжних країн також наголошують на тому, що 

затримання неповнолітніх осіб повинно здійснюватися за умов підвищеної  

суворості гарантій забезпечення їх прав [245, c. 121]. Дійсно, вікова уразливість 

та неповна дієздатність неповнолітніх вимагають та створюють необхідність 

забезпечення їх повного захисту від зловживань з боку правоохоронних органів 

та порушень їх прав з боку уповноважених посадових осіб. Також уявляється 

важливим підкреслити важливість механізму контролю за зловживаннями з 

боку правоохоронних органів проти неповнолітніх. 
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Як справедливо зазначається зарубіжними вченими, для захисту прав 

неповнолітніх та належного забезпечення їх прав при затримання найбільше 

підходить автоматичний судовий контроль [245, c. 124]. При цьому, на нашу 

думку, судовий контроль за забезпеченням прав неповнолітніх повинен бути 

суворішим та здійснений якомога швидше, зважаючи на уразливість цієї 

категорії осіб. 

Як нами уже зазначалося, особливості здійснення кримінального 

провадження регулюються параграфом 1 главою 38 КПК України. Аналізуючи 

особливий порядок здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, варто зазначити наступне. Ч. 2 ст. 484 КПК України 

встановлено, що під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в 

тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, 

що беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, 

що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає 

його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть 

процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при 

прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих 

на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. Дана норма цілком 

відповідає загальноприйнятій доктрині зарубіжних учених та міжнародним 

стандартам та вимогам до здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, які передбачають створення умов для мінімізації контакту 

неповнолітніх з кримінальною процесуальною системою. 

Відповідно до ст. 489 КПК України неповнолітній підозрюваний чи 

обвинувачений повідомляється або викликається слідчим, прокурором, слідчим 

суддею чи судом через його батьків або інших законних представників. Інший 

порядок допускається лише в разі, якщо це зумовлюється обставинами, 

встановленими під час кримінального провадження. 

Ураховуючи зазначене вище, на нашу думку, ст. 489 КПК України 

потребує реформування у зв’язку із недостатнім нормативним врегулюванням 

порядку виклику та застосування до неповнолітнього, який не з’явився за 
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викликом, затримання з метою приводу. Так, уявляється, що необхідно 

заборонити застосування затримання з метою приводу до неповнолітнього, 

який є свідком у кримінальному провадженні,  з метою мінімізації контакту 

неповнолітніх із системою кримінального провадження. Здійснення затримання 

неповнолітнього обвинуваченого чи підозрюваного з метою приводу 

уявляється необхідним інститутом кримінального провадження, який, тим не 

менш, повинен здійснюватися, виходячи із особливостей здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. Отже, на нашу думку, ст. 489 

КПК України необхідно викласти у такій редакції: 

«1. Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений повідомляється або 

викликається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків 

або інших законних представників. Інший порядок допускається лише в разі, 

якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час кримінального 

провадження. 

2. Здійснення затримання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого з метою приводу допускається лише як крайній захід 

кримінального процесуального примусу у випадках, коли неможливо 

забезпечити присутність неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

іншими більш м’якими методами. Затримання неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого з метою приводу не повинно перевищувати 24 години з 

моменту затримання. 

3. Здійснення затримання неповнолітнього свідка з метою приводу 

забороняється». 

Також, на ну думку, слід виділити норми, які регулюють порядок 

здійснення затримання неповнолітніх, у окрему статтю. Для цього, уявляється 

необхідним викласти ст. 492 у такій редакції: 

«1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до 

неповнолітнього з урахуванням його психологічних особливостей та роду 

занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим 

Кодексом. 
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2. Тримання під вартою може застосовуватися до неповнолітнього лише 

у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного 

заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 цього 

Кодексу. 

3. Про взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його 

батьки чи особи, які їх замінюють». 

Порядок здійснення кримінального процесуального затримання 

неповнолітнього слід, на нашу думку, викласти у окремій статті КПК України. 

Перед тим, як запропонувати редакцію статті, яка б регулювала порядок 

здійснення затримання неповнолітнього, варто зазначити таке. 

Окремі іноземні вчені наголошують на тому, що відсутність терміну 

(поняття) строку затримання неповнолітнього є проблемою теорії та практики 

[245, c. 135]. Погоджуємося із тим, що національне законодавство повинно 

прямо передбачати положення про строк затримання неповнолітнього, а також 

скорочений строк для доставлення неповнолітнього затриманого до суду з 

метою забезпечення належного захисту його прав [255, c. 87]. 

Деякі зарубіжні вчені наголошують на тому, що строк затримання 

неповнолітнього без дозволу суду не повинен перевищувати 12 годин, тобто 

затриманого неповнолітнього повинно бути доставлено до суду для здійснення 

судового контролю не пізніше, ніж через 12 годин з моменту затримання [245, 

c. 143]. Однак, на нашу думку, хоча строк для затримання неповнолітнього без 

ухвали слідчого судді і повинен бути скороченим, проте 12 годин є недостатнім 

проміжком часу для можливого доставлення затриманого до слідчого судді. 

Вважаємо, що гранично допустим строком затримання неповнолітнього без 

ухвали слідчого судді є 24 години з моменту затримання, адже цей строк 

повинен бути розумним і достатнім для виконання завдань кримінального 

провадження та забезпечення прав його учасників. 

Таким чином, на нашу думку, механізм забезпечення прав затриманих 

неповнолітніх повинен включати сукупність наступних умов: 1) затримання 

неповнолітньої особи без ухвали слідчого судді не повинно перевищувати 30 
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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 повинно здійснюватися за обов’язкової участі 

представників Служби у справах дітей та сім’ї; 6) контакт неповнолітніх з 

кримінальною процесуальною системою повинен бути максимально 

мінімізований. 

Таким чином, уявляється можливим запропонувати викласти норми по 

врегулюванню порядку здійснення затримання неповнолітніх осіб у такій 

редакції: 

«Стаття 492-1. Затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого 

судді, суду 

1. За наявності підстав, передбачених у статтях 207 та 208 цього 

Кодексу, затримання може бути застосовано до неповнолітньої особи з 

урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

2. Про затримання неповнолітнього негайно сповіщаються його батьки 

чи особи, які його замінюють, а також представники Служби у справах дітей 

та сім’ї  й кримінальної міліції у справах дітей. 

Стаття 492-2. Строк затримання неповнолітньої особи без ухвали 

слідчого судді, суду 

1. Строк затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого судді, 

суду не може перевищувати тридцяти годин з моменту затримання, який 

визначається згідно з вимогами статті 208 цього Кодексу. 

2. Затримана без ухвали слідчого судді, суду неповнолітня особа не 

пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання повинна бути 
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звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання 

стосовно неї запобіжного заходу». 

Чинний КПК України встановлює особливий порядок кримінального 

провадження щодо ще однієї групи осіб або, відповідно до Глави 37 КПК 

України, окремої категорії осіб. Ця глава є новелою чинного КПК України та 

спробою систематизації в одному законі низки норм щодо кримінального 

процесуального імунітету певного кола осіб. 

Для правильного розуміння специфіки кримінального провадження 

стосовно окремої категорії осіб правові норми Глави 37 КПК України 

необхідно розглядати в нерозривному зв’язку з іншими законами, які 

комплексно визначають правову основу їх діяльності [181, c. 122]. Такими 

законами є ЗУ «Про статус народного депутата», «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про вибори Президента України», «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про Конституційний Суд України», «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

«Про рахункову палату», «Про прокуратуру», «Про Національне 

антикорупційне бюро України». 

Особливий порядок досудового розслідування стосовно осіб, які 

володіють кримінальним процесуальним імунітетом, зумовлює відповідні 

процесуальні правила щодо здійснення кримінального провадження, тобто 

необхідність отримання органами, які уповноважені проводити досудове 

розслідування, відповідних дозволів [213]. 

Питання особливостей здійснення кримінального провадження щодо 

окремої категорії осіб досліджено такими вченими як В.Д. Берназ, 

О.В. Козаченко, О.П. Кучинська, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В.В. 

Назаров, В.Т. Нор, Д.О. Савицький, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, В.П. 

Шибіко та іншими. 

Згідно зі ст. 480 КПК України особливий порядок кримінального 

провадження застосовується стосовно: 1) народного депутата України; 2) судді 

Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і 

народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; 3) кандидата у 
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Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 5) Голови, іншого члена Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 

7) адвоката; 8) Генерального прокурора України, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 9) Директора та працівників 

Національного антикорупційного бюро України; 10) члена Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

При цьому, відразу постає питання, чому цей виключний перелік осіб, 

стосовно якого застосовується особливий порядок здійснення кримінального 

провадження, не містить у собі посилання на осіб, які користуються 

дипломатичним імунітетом. Адже, відповідно до ч. 2 ст. 6 КПК України 

кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним 

імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою 

такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної 

організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому 

законодавством України та міжнародними договорами України. Уявляється, що 

кримінальне провадження щодо осіб, які користуються дипломатичним 

імунітетом, повинно здійснюватися з певними особливостями, а осіб з 

дипломатичним імунітетом включити до переліку осіб, передбаченого ст. 480 

КПК України, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального 

провадження. Таким чином, при нормативному врегулювання здійснення 

затримання окремої категорії осіб необхідно враховувати співвідношення 

пріоритетності недоторканності та виконання завдань кримінального 

провадження. Особливості затримання іноземців, які користуються 

дипломатичним імунітетом, буде охарактеризовано нами у пункті 3.3. 

дисертаційного дослідження. 

Недоторканність не є особистим привілеєм, а має публічно-правове 

призначення – забезпечити неупереджене здійснення окремою категорією осіб 

своїх функцій. Загалом недоторканність окремої категорії осіб є певним 

винятком з конституційного принципу рівності всіх перед законом та судом і за 

своїм змістом виходить за межі особистої недоторканності [224, c. 197]. Отже, 

недоторканність особи є юридичною гарантією правового статусу окремих 
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категорій осіб, який передбачає їх захист від примусу, який може бути 

застосований до них у зв’язку із професійною діяльністю. 

Недоторканність, пов’язана із особою народного трибуна, була відома ще 

у Стародавньому Римі [232, c. 25]. На етапі свого формування у XVI столітті 

інститут недоторканності був пов’язаний із статусом члена парламенту та 

надавав йому дві свободи: 1) свобода слова (freedom of speech) та 2) свобода від 

затримань, обмежена цивільними справами (freedom from arrest) [41, c. 232, 

267]. Недоторканність дипломатичних представників має набагато довшу 

історію становлення і на міжнародному рівні вперше була встановлена у 

Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. 

Ідея інституту недоторканності полягала у забезпеченні безпеки осіб, які 

здійснюють важливі державні функції та їх захисту від стороннього впливу та 

незаконного примусу. 

Варто погодитися із тим, що, з одного боку, особливий порядок 

здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб 

покликаний створити належні умови для роботи суддів та народних депутатів, 

щоб унеможливити незаконне, необґрунтоване їх переслідування і, тим самим, 

гарантувати їм незалежність, а з іншого – цей особливий порядок не повинен 

перетворюватися на перешкоду для досягнення завдань кримінального 

провадження, обмежувати права та свободи громадян, порушувати 

конституційну засаду рівності перед законом і судом [213]. 

Отже, у законодавстві передбачено особливий порядок кримінального 

провадження стосовно окремих категорій осіб з метою встановлення 

додаткових гарантій їх недоторканності, а також можливості успішного 

виконання покладених на них обов’язків у зв’язку з важливою роллю обраної 

професії чи певної посади в житті держави і суспільства, яку вони обіймають 

[181, c. 124]. 

Однак події, що відбуваються, демонструють факт зловживання окремою 

категорією осіб наданим їм кримінальним процесуальним імунітетом від 

затримання. Це свідчить про необхідність реформування порядку здійснення 
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кримінального провадження щодо окремої категорії осіб, зокрема, щодо суддів 

та народних депутатів. 

По-перше, слід проаналізувати порядок застосування заходів 

кримінального процесуального примусу до суддів. 

Частково інститут суддівської недоторканності регламентований ст.ст. 48, 

49 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», які визначають, що  суддя у своїй 

діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого 

незаконного впливу, тиску або втручання; суддя є недоторканним; незалежність 

судді забезпечується: 1) особливим порядком його призначення, обрання, 

притягнення до відповідальності та звільнення; 2) недоторканністю та 

імунітетом судді. Затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення 

обвинувального вироку судом не може бути здійснено без згоди Верховної 

Ради України (ст. 482 КПК України). 

Особливий порядок здійснення кримінального провадження щодо суддів 

та їхня недоторканність має двоякий характер. З одного боку, він покликаний 

створити належні умови для роботи суддів, аби унеможливити незаконне, 

необґрунтоване їх переслідування і, тим самим, гарантувати суддям 

незалежність, а з іншого – особливий порядок притягнення до відповідальності 

не повинен перетворюватися на перешкоду для досягнення завдань 

кримінального провадження, обмежувати права та законні інтереси громадян, 

порушувати конституційну засаду рівності усіх перед законом і судом [213]. 

Порядок здійснення затримання судді Конституційного Суду України 

(далі – КСУ), судді суду загальної юрисдикції передбачено ЗУ «Про Регламент 

Верховної Ради України» (Глава 35) [60]. Так, відповідно до ст. 218 ЗУ «Про 

Регламент Верховної Ради України» затримання судді КСУ, судді суду 

загальної юрисдикції можливе лише за згодою ВРУ. Подання щодо здійснення 

такого затримання ініціюється судовими органами та повинно бути підтримано 

і внесено до ВРУ Головою Верховного Суду України. 

Подання про надання згоди на затримання судді суду загальної 

юрисдикції, судді Конституційного Суду України повинно бути вмотивованим і 
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достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення 

зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного 

Кримінальним кодексом України. У поданні про затримання чи арешт повинно 

бути чітке обґрунтування необхідності затримання чи арешту (ч. 3 ст. 218 ЗУ 

«Про Регламент Верховної Ради України). 

Далі, відповідно до ст. 220 вказаного Закону комітет, якому доручено 

надати висновок щодо питання про надання згоди на затримання, відповідно до 

закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність 

одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних 

скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в 

строк не більш як 20 днів. На засідання комітету запрошується особа, щодо якої 

внесено подання. Відсутність зазначеної запрошеної особи на засіданні 

відповідного комітету без поважних причин не є перешкодою для розгляду 

питання і прийняття рішення комітетом. У засіданнях комітету бере участь 

Голова Верховного Суду України (виконувач обов’язків Голови Верховного 

Суду України). 

Верховна Рада розглядає на пленарному засіданні внесене подання про 

надання згоди на затримання судді Конституційного Суду України, судді суду 

загальної юрисдикції у визначений нею день, але не пізніше семи днів з дня 

подання відповідного висновку комітетом. 

Отже, можливий строк розгляду подання про надання згоди на 

затримання судді КСУ, судді суду загальної юрисдикції складає 27 днів, що, на 

нашу думку є невиправдано довгим строком в умовах необхідності швидкого 

застосування кримінального процесуального затримання до судді, який вчинив 

злочин, з метою мінімізації ризику його втечі та переховування від правосуддя. 

Також, уявляється нелогічним вирішення питання щодо застосування до судді 

заходів кримінального процесуального примусу саме парламентом, а не 

вищими судовими органами. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що у більшості країн світу дозвіл на 

затримання судді та притягнення його до відповідальності дає Конституційний 

Суд. Наприклад, у Болгарії та Литві питання про притягнення судді до 
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кримінальної відповідальності ініціює Генеральний прокурор, у Швеції – 

парламентський омбудсман. Є країни, де імунітет для суддів взагалі відсутній – 

Канада, Франція, Фінляндія, Ісландія, Японія [213]. 

На відміну від українських судів у США судді захищені від 

відповідальності фактично за будь-які дії, вчинені у якості судді, однак, всі 

судді можуть переслідуватися за кримінальні чи інші незаконні діяння, не 

пов’язані із виконанням посадових обов’язків [42, c. 19]. Н.М. Шульгач слушно 

зазначає, що український закон має бути переглянутий таким чином, щоб 

захистити суддів від судового переслідування за дії, вчинені відповідно до 

посадових обов’язків; при цьому, незалежність судді не буде обмежена, якщо 

він знатиме, що може переслідуватися за крадіжку в магазині або прийняття 

хабара. Ці типи переслідування не стосуються суддівської незалежності, і 

захист судді від них жодним чином не забезпечить незалежність судової 

системи [224]. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн уявляється необхідним дещо 

обмежити суддівський імунітет та передбачити у ч. 3 ст. 126 Конституції 

України та ч. 1 ст. 49 КПК України, що недоторканність судді не стосується 

випадків затримання судді безпосередньо під час вчинення ним злочину. 

Також, варто погодитися із О.Є. Бойко, що законодавчого закріплення 

потребує конкретне визначення органу, якому буде надано право ініціювати 

подання на отримання згоди до Верховної Ради (слідчому Державного бюро 

розслідувань чи Генеральному прокурору), а також скорочених строків на 

розгляд зазначеного подання [13, c. 265]. Також, як слушно зазначає автор, 

чинний КПК України необхідно доповнити положеннями, у яких необхідно 

чітко визначити механізми ініціювання подання про отримання згоди на 

застосування запобіжних заходів стосовно суддів, процедуру та строки його 

розгляду [13, c. 266]. 

Що стосується особливого порядку здійснення затримання народного 

депутата України, то варто зазначити, що українське законодавство передбачає 

майже абсолютну депутатську недоторканність для депутатів парламенту [136, 

c. 33]. 
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Депутатський імунітет, який може розглядатися як додаткова гарантія 

законності вживання до депутатів заходів державного (процесуального) 

примусу, є найбільш дискусійним на сьогоднішній день. Парламентський 

(депутатський) імунітет – це недоторканність депутатів парламентів, а іноді і 

інших представницький органів влади, означає заборону арешту або 

притягнення до судової відповідальності депутата за всі його дії, у тому числі 

здійснення не при «виконанні парламентських зобов’язань» [200, c. 120]. 

їНа нашу думку, такі привілей депутатів парламенту, як особиста 

недоторканність та неможливість застосування до них заходів кримінального 

процесуального примусу без попередньої згоди парламенту, не повинні 

гарантувати повне звільнення депутата від відповідальності за скоєні ними 

правопорушення. Головним і єдиним завданням депутатського імунітету є 

забезпечення його присутності на сесіях парламенту та виконання ним своїх 

прямих обов’язків, пов’язаних із статусом народного депутата. 

Як слушно зазначає Л.І. Приполова, через визначення меж імунітету 

забезпечується незалежність депутатів та їхня можливість безперешкодного 

здійснення покладених на них обов’язків [136, c. 34]. 

Аналізуючи зарубіжне законодавство, можна дійти висновку, що в 

більшості європейських країн депутатський імунітет має обмежений характер, 

при чому такі обмеження можуть стосуватися певного часового проміжку чи 

строку повноважень народного депутата, вчинення певних процесуальних дій 

щодо особи з «імунітетом», ступеня тяжкості вчиненого ним протиправного 

діяння [219, c. 463]. Практично у всіх державах депутат позбавляється імунітету 

в разі його затримання на місці вчинення злочину. Тоді його арешт проводиться 

без санкції парламенту [136, c. 34]. 

На нашу думку, позитивною є практика більшості країн, які на 

законодавчому рівні: 1) обмежують депутатський імунітет певним коротким 

строком, який обмежується, як правило, періодом парламентських сесій 

(наприклад, ст. 59 Конституції Бельгії та ст. 56 Конституції Князівства Монако 

встановлюють, що депутатська недоторканність діє протягом сесії, у 

Великобританії та Канаді передбачено додатковий строк для депутатського 
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імунітету – 40 днів до та після сесії, а в Норвегії дія імунітету обмежується 

перебуванням депутата у стінах парламенту та під час проходження чи проїзду 

депутата до парламенту й від нього до помешкання) [44]; 2) обмежують 

імунітет депутата затриманням на місці вчинення злочину (Бельгія, Греція, 

Іспанія, Польща, Словаччина Франція, Швеція, Ісландія, Федеративна 

республіка Німеччина); 3) законодавчо закріплюють положення, відповідно до 

яких згода парламенту на затримання депутата чи притягнення його до 

кримінальної відповідальності не вимагається, якщо покарання за злочин, який 

інкримінують депутату, передбачає позбавлення волі (Фінляндія, Швеція, 

Сербія, Чорногорія, Болгарія, Ірландія, Білорусія). 

Відповідно до ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» порядок 

отримання згоди ВРУ на затримання народного депутата є аналогічним порядку 

отримання згоди ВРУ на затримання судді і, на нашу думку, є надто 

ускладненим та передбачає занадто довгий строк для прийняття рішення про 

надання згоди на затримання народного депутата, що може призвести до 

знищення доказового матеріалу, зникнення свідків та самої особи. А тому, 

уявляється необхідним реформувати інститут депутатської недоторканності та 

врегулювати обсяг і межі депутатського імунітету. 

Враховуючи сказане, вважаємо, що законодавство України, що регулює 

депутатську недоторканність, потребує реформування та вдосконалення. А 

саме уявляється необхідним: 1) на законодавчому рівні закріпити можливість 

затримання депутата на місці вчинення злочину; 2) скоротити строк надання 

згоди ВРУ на притягнення депутата до кримінальної відповідальності; 

3) поширити дію депутатського імунітету виключно на сесійний період; 

4) вилучити злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжка злочини зі 

сфери дії імунітету. 

 

3.2. Особливості затримання, обумовлені територією його здійснення 

 

Не уся територія України знаходиться під юрисдикцією органів 

досудового розслідування, прокуратури, суду. Зокрема, їхня юрисдикція не 
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поширюється на територію дипломатичних представництв, консульських 

установ України і на повітряні, морські та річкові судна, що перебувають за 

межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України і 

приписані до порту України. У зв’язку з цим виникла потреба у наданні 

повноважень щодо провадження кримінальних процесуальних дій іншим 

службовим особам, під адміністративною «юрисдикцією» яких перебуває 

зазначена територія [103, c. 372]. Свої особливості має кримінальне 

провадження, що здійснюється на тимчасово окупованій території України, на 

території зони АТО та у житлі чи іншому володінні особи. 

Залежно від території або місця здійснення затримання відповідно до 

чинного законодавства України можна виділити:  

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 зони АТО; 5) затримання особи у житлі чи 

іншому володінні. 

Порядок здійснення превентивного затримання описано нами у 

попередніх розділах. Що стосується порядку здійснення затримання на 

тимчасово окупованій території України, варто зазначити, що лише Закону 

України «Про забезпеченням прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» [59] було внесено зміни до ст. 263 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачено, що осіб, 

які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний 

кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї, порушили прикордонний режим, режим в пунктах 

пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних 

пунктах в’їзду - виїзду, вчинили злісну непокору законному розпорядженню 

або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби 
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України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які порушили 

правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію 

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 повідомленням про це письмово 

прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. Проте, на 

нашу думку, уявляється необхідним нормативно врегулювати і порядок та 

особливості здійснення кримінального процесуального затримання на 

тимчасово окупованій території. 

Поширення дії кримінального процесуального законодавства на території 

дипломатичного представництва чи консульської установи України за 

кордоном та на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

межами країни під прапором або розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту України, зумовлює необхідність організації 

досудового розслідування у разі вчинення на їх території чи відповідному судні 

кримінального правопорушення [90, c. 422]. 

Порядок здійснення кримінального процесуального затримання на 

території дипломатичних представництв, консульських установ, і на 

повітряному, морському та річковому судні, що перебуває за межами України 

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

до порту України, врегульовано главою 41 КПК України. 

Дія кримінального процесуального закону поширюється на зазначені 

території та судна відповідно до КПК та міжнародних документів (Віденська 

конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р., Віденська конвенція про 

консульські зносини від 24.04.1963 р., Конвенція про відкрите море від 

29.04.1959 р., Конвенція про умови реєстрації суден від 07.02.1986 р., 

Конвенція про злочини та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна від 

14.09.1963 р. та ін.), що визначають їх правовий статус або встановлюють 

юрисдикцію держави приналежності [90, c. 422]. 
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Відповідно до ст. 519 КПК України службовими особами, які мають 

право на здійснення кримінального процесуального затримання на території 

дипломатичних представництв та консульських установ України, є їх 

керівники, а на повітряному, морському чи річковому судні – капітани, або 

призначена ними службова особа, якщо керівник або капітан є потерпілими 

внаслідок вчинення відповідного кримінального правопорушення.  

Службові особи, передбачені ч. 1 ст. 519 КПК України, відповідно до ст. 

220 КПК України уповноважені на здійснення законного затримання особи в 

порядку, передбаченому Кодексом. Фіксування факту затримання, що 

проводиться на підставі ст. 520 КПК України, здійснюється шляхом складання 

протоколу та додатків до нього з дотриманням вимог ст. ст. 103-107 КПК 

України та статей, що прямо регламентують порядок проведення затримання. 

Водночас, слід враховувати, що за нормами дипломатичного права 

затримання у приміщенні дипломатичного представництва та подальше 

вивезення в Україну особи буде правомірним, очевидно, лише за умови, що 

така особа не є громадянином країни перебування, належить до відповідної 

категорії персоналу дипломатичного представництва і користується 

недоторканністю та імунітетом від юрисдикції країни перебування. У 

протилежному випадку процесуальне затримання особи та спробу її вивезення 

в Україну буде розцінено як втручання у внутрішні справи держави 

перебування, порушення її суверенітету і територіального верховенства та як 

використання приміщень представництва для цілей, несумісних з його 

офіційними функціями. Питання щодо можливості затримання у приміщенні 

консульської установи та подальшого вивезення особи в Україну також 

вирішується аналогічним чином, як і у випадку з дипломатичними 

представництвами. Однак слід враховувати, що особиста недоторканність 

працівників консульської установи та їх імунітет від юрисдикції країни 

перебування суттєво обмежені у порівнянні з дипломатичними агентами, що 

може спричинити реалізацію державою перебування своєї юрисдикції щодо 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і унеможливити її вивезення 

до України [71]. 
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 Л.М. Лобойко зазначає, що затримання, здійснюване капітанами суден та 

керівниками дипломатичних представництв чи консульських установ, 

називають законним, оскільки вони не є уповноваженими службовими особами 

у сенсі ст. 208 КПК [103, c. 374]. Проте, на нашу думку, використання терміну 

«законний» для затримання в порядку, передбаченому Главою 41 КПК України, 

є не зовсім коректним, адже складається враження, що інші види кримінального 

процесуального затримання є незаконними. Тому, пропонуємо виключити 

термін «законний», який використовується для характеристики затримання,  із 

Глави 41 КПК України. 

Виникає також питання стосовно використання термінів «керівник 

дипломатичного представництва чи консульської установи» та «територія 

дипломатичного представництва» і «територія консульської установи». Так, у 

Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, згадується термін 

«глава представництва», а у Віденській конвенції про консульські зносини 1963 

року вживається термін «глава консульської установи». Відповідно до ст. 8 

Конституції України та ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори України» норми 

міжнародного права мають пріоритет перед нормами національного 

законодавства, а отже, уявляється необхідним привести у відповідність 

положення КПК України із міжнародними нормами права та замінити термін 

«керівник» дипломатичного представництва чи консульської установи на 

термін «голова» дипломатичного представництва чи консульської установи. 

Також у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та 

Віденській конвенції про консульські зносини 1963 року не вживається термін 

«територія» дипломатичного представництва чи консульської установи. 

Натомість, відповідно до вказаних Конвенцій, вживається поняття 

«приміщення дипломатичного представництва» та «консульські приміщення». 

На думку деяких учених, з якими ми погоджуємося, застосований у КПК 

України термін «територія» дипломатичного представництва чи консульської 

установи є взагалі некоректним, оскільки він застосований на хибній території 

екстериторіальності, за якою місце розташування дипломатичного 

представництва чи консульської установи начебто є територією акредитуючої 
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держави. Насправді ділянка, призначена для розміщення іноземного 

дипломатичного представництва, залишається частиною території країни 

перебування, однак набуває специфічного правового статусу, котрий 

характеризується недоторканністю та іншими імунітетами і привілеями, 

передбаченими нормами міжнародного права [71]. Отже, уявляється доречним 

запропонувати змінити термін «територія» дипломатичного представництва чи 

консульської установи у Главі 41 КПК України на вживані у Віденській 

конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденській конвенції про 

консульські зносини 1963 року терміни «приміщення дипломатичного 

представництва» та «консульські приміщення» відповідно. 

Як слушно вказує Ю.А. Іванов, недоліком чинної редакції глави 41 КПК 

України є також те, що врегульовуючи порядок кримінального провадження на 

території дипломатичних представництв та консульських установ України, вона 

залишає поза увагою представництва України при міжнародних організаціях, 

які, однак, мають аналогічний з дипломатичними представництвами статус 

[71]. З метою усунення цієї прогалини, уявляється необхідним звернутися до 

ЗУ «Про дипломатичну службу». У якій використовується поняття «закордонні 

дипломатичні установи України», яка включає в себе дипломатичні 

представництва, консульські установи та представництва України у 

міжнародних організаціях, та використати цей термін для визначення території 

з особливим порядком здійснення кримінального провадження. 

Главою 41 КПК України також регламентовано особливий порядок 

здійснення кримінального провадження 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. 

Особливий порядок здійснення кримінального провадження обумовлений 

необхідністю організації здійснення досудового розслідування у випадку 

вчинення злочину на повітряному, морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України, а також здійснення заходів кримінального 

процесуального примусу, що супроводжуєтья обмеженням прав і свобод особи. 
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Відповідно до п. 3.4 Інструкції про порядок проведення процесуальних 

дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні 

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

знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні 

2012 року, процесуальні дії, здійснювані капітанами суден, що перебувають у 

далекому плаванні, повинні бути спрямовані на запобігання кримінальному 

правопорушенню; припинення кримінального правопорушення; вжиття заходів 

для запобіганню шкоди людям, судну, вантажу, що перебувають на ньому; 

організацію допомоги потерпілим, інших заходів щодо запобігання загрозі 

затоплення судна тощо. 

Важливо зазначити, що порядок здійснення кримінального провадження 

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

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до 

порту, розташованого в Україні, взагалі, та здійснення затримання, зокрема, 

характеризується низкою прогалин. 

Так, В.І. Фрич та О.Б. Комарницька зазначають, що, з одного боку, 

законодавець чітко не регламентує детального порядку затримання особи, хоча 

і наголошує на його застосуванні такою службовою особою, як капітан судна; з 

другого – зазначає про важливість та специфічність цього запобіжного заходу, 

надавши право його застосовувати слідчому судді, суду, але не визначає 

спрощеної процедури його застосування при вчиненні злочину на судні [215, 

c.114]. Не передбачає чинне законодавство України і обов’язку капітана судна 

вручити затриманому пам’ятку про права та роз’яснити ці права. Не 

відноситься капітан судна і до переліку осіб, які несуть відповідальність за 

завдані неправомірні дії або бездіяльність, які призвели до порушення 

охоронюваних прав і свобод людини (у ЗУ «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» не згадується така службова особа, як капітан судна). 

У науковій літературі також наголошується на тому, що надане капітану 

судна України відповідно до ст. 522 КПК України право затримати особу на 
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строк, необхідний для її доставлення на територію України, без вмотивованого 

рішення суду суперечить вимогам ст. 29 Конституції України, якою 

передбачено затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не більше як на 

72 години з моменту затримання [215, c. 117]. Дійсно, за аналогією із 

превентивним затриманням, яке у визначених законом випадках передбачає 

здійснення затримання без ухвали слідчого судді, суду на строк до 30 діб, 

затримання особи капітаном судна на строк, необхідний для її доставлення на 

територію України, без вмотивованого рішення суду суперечить встановленому 

Конституцією граничного строку такого затримання. Тому, уявляється 

необхідним усунути суперечності у зазначених нормах шляхом внесення змін 

до Конституції України або шляхом реформування особливого порядку 

здійснення кримінального процесуального затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення 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. 

В.І. Фрич та О.Б. Комарницька слушно пропонують врахувати практику 

застосування тимчасового арешту в міжнародному співробітництві під час 

кримінального провадження та спрощений порядок його застосування, а саме: 

невідкладно після вчинення кримінального правопорушення 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, про це повідомляються органи досудового 

розслідування та суд за місцем приписки до порту судна. Органом досудового 

розслідування вносяться відомості до Єдиного реєстру досудового 

розслідування та подається клопотання до суду, який на підставі вказаних вище 

повідомлень застосовую тимчасовий арешт строком до 40 діб для доставлення 

особи в Україну або відмовляє в застосуванні такого арешту [215, c. 118]. 

Однак, на нашу думку, з метою належного забезпечення прав затриманого 

запропоноване положення варто доповнити вимогою доставити затриманого в 

України у максимально короткий розумний строк, але не пізніше, ніж 40 діб з 

моменту затримання. 
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Варто наголосити на слушних зауваженнях, зроблених Директоратом з 

питань правосуддя та захисту людської гідності у Висновку щодо проекту 

Кримінального процесуального кодексу України від 02 листопада 2011 року, 

який вказав на те, що треба уточнити, які є гарантії проти можливої 

неналежності або недбалості проведення процесуальних дій главою 

дипломатичного представництва, керівником консульської установи або 

капітаном українського судна в справах про злочини, що, як вважається, були 

вчинені на цій території або на судні, бо це може завдати великої шкоди 

захистові будь-кого, хто буде обвинувачений у вчиненні відповідного злочину. 

На думку авторів Висновку щодо проекту Кримінального процесуального 

кодексу України, ця стаття (яка регулює порядок провадження на території 

дипломатичних представництв або консульських установ, на повітряному, 

морському чи річковому судні) має включати положення про те, що особі, яку 

тримають під вартою на території дипломатичного представництва або 

консульської установи, буде забезпечено доступ до консультації незалежного 

правника під час її тримання під вартою, оскільки це може бути вирішальним 

як для оскарження законності тримання, так і для забезпечення дотримання 

права такої особи на захист [6, c. 62]. 

Також, автори згаданого Висновку слушно наголошують на тому, що 

уявляється необхідним прийняти положення, що забезпечувало будь-якій особі, 

затриманій на території дипломатичного представництва або консульської 

установи, доступ до незалежної правової допомоги під час тримання під вартою 

[6, c. 82]. 

Таким чином, уявляється, що порядок здійснення затримання та механізм 

забезпечення прав затриманого 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, потребує 

подальшого наукового осмислення та обґрунтування, а також реформування, 

доповнення та вдосконалення. 
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Затримання може відбуватись як на вулиці, в транспорті, так і в житлі чи 

іншому володінні особи. Однак, в чинного КПК України не визначено ніяких 

особливостей здійснення затримання з проникненням до житла чи іншого 

володіння особи [8, c. 200]. 

Аналіз 150 ухвал суду першої інстанції у Єдиному державному реєстрі 

судових рішень свідчить про те, що слідчий суддя, суд у 120 рішеннях із 150 не 

вказують адресу проживання особи, до якої застосовується затримання. 

Водночас, у п. 1 ч. 1 ст. 372 КПК України передбачено, що в ухвалі суду має 

бути зазначено не лише прізвище, ім’я і по-батькові підозрюваного, 

обвинуваченого, а й рік, місяць, день та місце його народження і проживання. 

Відповідно, О.В. Білоус слушно вказує на необхідність закріпити аналогічні 

норми вимоги й для ухвалення рішення про затримання особи з метою приводу 

та пропонує викласти п. 2 чт. 190 КПК України у такій редакції: «2) прізвище, 

ім’я, по-батькові підозрюваного, обвинуваченого, для затримання якого 

постановляється ухвала, та місце проживання чи можливого перебування, 

відомі на момент постановлення ухвали, якщо прізвище, ім’я, по батькові не 

відомі, - детальний опис зовнішності такої особи» [8, c. 201]. 

Уявляється необхідним звернути увагу на те, що чинним КПК України не 

передбачено можливість здійснення затримання з проникненням до житла чи 

іншого володіння особи, хоча така ситуація можлива на практиці. Адже 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. 

Тому, на нашу думку, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду 

за місцем проживання чи перебування такої особи потребує наукового аналізу.  

Визначення поняття «житло чи інше володіння особи» до прийняття 

чинного КПК України регулювалось Постановою Пленуму ВСУ «Про деякі 

питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на 

тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і 

громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і 

досудового слідства» від 28 березня 2008 р. 
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Чинний КПК України у ч. 2 ст. 233 вперше містить у собі законодавче 

визначення житла та іншого володіння особи. Так, під житлом особи 

розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи 

тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового 

статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому 

фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом 

приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за 

законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, 

земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, 

господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у 

володінні особи (ст. 233 КПК України). 

Право людини на недоторканність житла закріплено Загальною 

декларацією прав людини 1948 року та Міжнародним пактом про громадянські 

та політичні права 1950 р., які у ст. 12 та ст. 17 відповідно передбачають, що 

ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне 

життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла. Стаття 8 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод містить положення, за 

яким кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

житла і до таємниці кореспонденції.  

Конкретизуючи зазначений міжнародний правовий стандарт та 

конституційне положення щодо забезпечення недоторканності житла та іншого 

володіння особи, кримінальний процесуальний закон установлює імперативну 

вимогу про неможливість проникнення до вказаних об’єктів та встановлює 

винятки із загального правила – можливість такого проникнення тільки на 

підставі ухвали слідчого судді чи за добровільною згодою особи, яка ними 

володіє [90, c. 589]. 

Що стосується поняття «проникнення», то варто зазначити, що 

нормативного його визначення чинне українське законодавство не містить. В.Т. 

Маляренко зазначає, що визначення терміну «проникнення» було передбачено 

листом Верховного Суду СРСР від 23 червня 1983 р. № 01-16/31-83. Зокрема, в 

ньому зазначено, що «проникнення» — це вторгнення в закрите чи незакрите 
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(незамкнене) приміщення або житло, яке здійснюється винним протиправно 

(без відповідного дозволу) всупереч волі громадян, які проживають, працюють 

або через інші обставини законно перебувають (або в даний час відсутні) в 

цьому місці. Воно може здійснюватися як з подоланням перешкод (замків, 

закритих дверей, вікон, люків та ін.) чи опору людей, так і без цього, наприклад 

шляхом обману відповідних осіб або з використанням того, що ці особи (особа) 

залишили приміщення (житло) незакритим, без охорони. «Проникнення» може 

бути здійснене також за допомогою різних пристроїв (крюків, магнітів, шлангів 

тощо), коли винний не входить у відповідне приміщення. Аналогічне 

роз’яснення дано в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 26 квітня 

1984 р. № 2. Зокрема, в цій постанові роз’яснюється, що «проникнення» — це 

таємне або відкрите вторгнення в приміщення, інше сховище чи житло. Воно 

може здійснюватися як із подоланням перепон або опору людей, так і без цього. 

«Проникнення» може бути здійснене також за допомогою пристроїв, коли 

винний досягає відповідного результату без входження у відповідне 

приміщення [110]. 

З точки зору кримінального права та ст. 162 КК України, відповідно до 

узагальнення Верховного Суду України щодо практики розгляду судами справ 

про злочини проти власності [134] під проникненням у житло, інше 

приміщення чи сховище розуміється вторгнення до них будь-яким способом (із 

застосуванням засобів подолання перешкод або без їх використання; обманним 

шляхом; з використанням підроблених документів тощо). Обов’язковою 

ознакою проникнення Верховного Суду України називає його незаконність, 

тобто відсутність у особи права перебувати в цьому місці.  

Як слушно зазначають К.Г. Фетисенко, С.Ю. Єльченко, Ю.М. Жмур, у 

лексичному значенні «проникнення» означає дію за значенням дієслова 

проникнути, а саме: долаючи будь-яку перешкоду, пройшовши крізь що-

небудь, опинитися всередині будь-чого, куди немає вільного, легкого доступу; 

пробратися, удаючись до хитрощів, обману і таке інше, спритно пробратися, 

прокрастися куди-небудь [214]. 
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Як нами вже було зазначено, чиним КПК України не визначено ніяких 

особливостей здійснення затримання з проникненням до житла чи іншого 

володіння особи.  

Водночас, відповідно до практики Європейського суду з цього питання не 

є порушенням права на недоторканність житла, якщо проникнення до житла 

відбувалося під час здійснення арешту особи, яка підозрювалася у вчиненні 

злочину [153]. У Великобританії та США існує такий різновид кримінального 

процесуального затримання як затримання у житлі чи іншому володінні особи 

та поза житлом чи іншим володінням особи [130]. 

Так, в США існують особливості здійснення затримання у житлі чи 

іншому володінні особи. Відповідно до законодавства США, співробітники 

поліції не мають права увійти до будь-чийого житла с метою здійснення 

арешту, поки у них немає ордера або достатніх підстав вважати, що 

підозрюваний знаходиться там. Існують і виключення – добровільна згода 

власника житла або екстраординарні обставини:  

1) поліція переслідує злочинця, який вчинив тяжкий або особливо тяжкий 

злочин;  

2) існують достатні причини вважати, що докази будуть знищені, якщо 

поліція не проникне до житла негайно;  

3) поліцейським або іншим особам буде заподіяно шкоду [130]. 

Отже, як слушно зазначає О.В. Білоус, вирішення проблеми здійснення 

затримання у житлі особи у США є досить цікавим. Враховуючи те, що фізичне 

вторгнення в будинок є основною проблемою, на запобігання якої спрямована 

четверта поправка до Конституції США, співробітники поліції не мають права 

увійти в чиєсь житло з метою арешту, до тих пір, поки у них не буде санкції 

суду або ймовірної причини вважати, що підозрюваний знаходиться там [8, c. 

202]. 

Порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи частково 

регламентований ч. 3 ст. 233 КПК України, відповідно до якої слідчий, 

прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді ввійти до житла чи 

іншого володіння особи лише в невідкладних випадках, пов’язаних із 
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врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, 

яких підозрюють у скоєнні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за 

погодженням з прокурор зобов’язані невідкладно після здійснення таких дій 

завернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. 

Результати аналізу судової практики свідчать про те, що слідчі судді 

постановляють ухвали про задоволення клопотань цієї категорії, виходячи з 

такого:  

• на момент проникнення до житла чи іншого володіння особи неможливо 

було отримати в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 

законом, відповідний дозвіл слідчого судді;  

• у слідчого були підстави для проникнення до іншого володіння особи 

без ухвали слідчого судді, оскільки це було зумовлено врятуванням майна, при 

цьому виявлені в ході обшуку речі мають значення для досудового 

розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час 

судового розгляду;  

• проникнення до житла було зумовлено необхідністю виявлення та 

затримання особи або осіб, підозрюваних у скоєнні злочину;  

• обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 

Кримінального кодексу (ДТП за участю автомобіля, велосипеда або іншого 

транспортного засобу), вимагали негайного огляду іншого володіння особи з 

метою встановлення наявності слідів кримінального правопорушення;  

• обшук та вилучення речей до постановлення ухвали слідчого судді були 

необхідні з метою запобігання їх знищенню [81]. 

Отже, як слушно зазначає О.П. Кучинська, можна виділити наступні 

положення, що відображають зміст принципу недоторканності житла чи іншого 

володіння особи:  

- житло чи інше володіння особи є недоторканним;  

- держава гарантує кожному недоторканність житла від здійснення дій з 

боку її органів і посадових осіб, пов’язаних із таємним або відкритим 

вторгненням у будь-якій формі в житло чи інше володіння особи;  
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- ніхто не має права без законної підстави проникнути до житла чи іншого 

володіння інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або 

ухвалою слідчого судді, крім випадків встановлених законом. Виключення із 

зазначеного принципу виражаються у наступному:  

- обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння особи 

шляхом проникнення в них без добровільної згоди останньої допускається 

лише для досягнення завдань кримінального судочинства виключно на підставі 

ухвали слідчого судді;  

- проведення обшуку чи огляду житла або іншого володіння особи 

допускається виключно на підставі ухвали слідчого судді, незалежно від 

наявності або відсутності добровільної згоди особи;  

- обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння особи 

без ухвали слідчого судді допускається лише у невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням 

осіб, які підозрюються у вчиненні злочину [97, c. 126]. 

Уявляється, що, незважаючи на регламентацію порядку проникнення до 

житла чи іншого володіння особи у ст. 233 КПК України, необхідно на 

законодавчому рівні врегулювати можливість та порядок здійснення 

затримання у житлі чи іншому володінні особи. Так, вважаємо, що з метою 

удосконалення порядку здійснення затримання у житлі чи іншому володінні 

особи та з метою 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 наявності обґрунтованих підстав вважати, що 
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переслідувана особа знаходиться в цьому житлі чи іншому володінні. При 

цьому уявляється, що проникнення до житла з метою здійснення затримання 

повинне здійснюватися в умовах забезпечення прав учасників кримінального 

провадження та за правилами проведення обшуку в житлі чи іншому володінні 

особи, зокрема стосовно участі понятих та правил фіксації результатів обшуку. 

 

3.3. Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за 

межами України та затримання іноземців  

 

Уявляється слушною наукова позиція про те, що затримання особи, яка 

вчинила злочин за межами України є складовою системи взаємопов’язаних 

послідовних кримінальних процесуальних заходів зі встановлення, розшуку, 

затримання і передачі особи однією державою іншій для здійснення правосуддя 

[73, c. 68]. 

Питанням правової регламентації затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення за межами України, та видачі такої особи іншій 

державі присвячено праці таких учених як: О.І. Бойцов, В.І. Бояров, 

Ю.Г. Васильєв, О.І. Виноградова, Е.М. Кісілюк, В.Т. Маляренко, 

А.К. Строганова, О.І. Чураєв та інші. 

Наявність даного інституту є об’єктивно необхідною з огляду на те, що 

він потрібен для охорони правопорядку та недопущення можливості уникнення 

особами, які вчинили кримінальне правопорушення, кримінальної 

відповідальності [73, c. 68].  

В умовах постійного розвитку міжнародно-правових стандартів протидії 

злочинності затримання і видача особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, виступає складовою міжнародно-правового механізму 

співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю [73, c. 69]. Отже, затримання 

особи, що вчинила злочин за межами України, у порядку ст. 582 КПК України 

тісно й нерозривно пов’язано з інститутом видачі такої особи, який, за слушним 

визначенням Е.М. Кісілюк та Г.М. Грищук, є передачею особи державою, на 

території якої вона перебуває, іншій державі (на її запит) для притягнення її до 
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кримінальної відповідальності або для приведення у виконання обвинувального 

судового вироку, який набрав законної сили [73, c. 73]. 

Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами 

України, в порядку ст. 582 КПК України є, іншими словами, затриманням з 

метою видачі особи (екстрадиції). 

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України екстрадиція – це 

процес видачі правопорушника державою, на території якої перебуває ця особа, 

яка розшукується компетентними органами іноземної держави за вчинення на 

території цієї держави злочину для притягнення до кримінальної 

відповідальності або для приведення обвинувального вироку, який набрав силу, 

до виконання [127]. 

Екстрадиція здійснюється, як правило, на підставі двосторонніх договорів 

або багатосторонніх конвенцій між державами, учасниками який мають бути 

запрошуюча і запрошувана сторони. Однією із таких конвенцій є Європейська 

конвенція про видачу правопорушників 1957 року, ратифікована Україною із 

застереженнями у 1998 році ЗУ «Про ратифікацію Європейської конвенції про 

видачу правопорушників».  

Видача особи може бути здійснена і без двосторонніх договорів та 

багатосторонніх конвенцій, якщо це передбачено чинним законодавством 

запрошуваної держави, однак у такому випадку видача запитуваної особи є 

правом, а не обов’язком запрошуваної держави. 

Відповідно до ст. 582 КПК України затримання на території України 

особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку із вчиненням 

кримінального правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою 

особою. Про затримання негайно інформується прокурор, у межах 

територіальної юрисдикції якого здійснено затримання. Повідомлення 

прокурору, до якого додається копія протоколу затримання, повинно містити 

докладну інформацію щодо підстав та мотивів затримання. Прокурор, 

отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка 

розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує 

відповідну регіональну прокуратуру.  
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Згідно з ч. 7 ст. 582 КПК України порядок затримання таких осіб та 

розгляду скарг про їх затримання здійснюється відповідно до статей 206 та 208 

цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Отже, 

чинним КПК України визначено принципове положення, яке встановлює, що 

затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення за межами 

України, здійснюється на загальних підставах, за виключенням незначних 

особливостей.  

Аналіз Глави 44 КПК України дозволяє зробити висновок про наявність 

особливих підстав для застосування затримання до 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. 

Статтею 208 КПК України передбачено обов’язок уповноваженої 

службової особи, що здійснила затримання особи, негайно повідомити 

затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні 

якого злочину вона підозрюється, а також роз’яснити права. Проте, як слушно 

зазначає Т.М. Кузик, така конструкція правової норми видається не зовсім 

вдалою. Так, виникає питання щодо негайності такого повідомлення (у 

часовому проміжку) та повідомлення зрозумілою мовою, у разі якщо 

уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, вільно володіє лише 

державною [93, c. 8]. А отже, одним із можливих вирішень цієї практичної 

проблеми є нормативне закріплення обов’язку уповноваженої службової особи 

негайно залучати перекладача у випадку здійснення затримання особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення за межами України та яка не володіє 

державною мовою. Водночас, протокол затримання, складений після 

здійснення такого затримання, підлягає перекладу на зрозумілу для 

затриманого мову. 

Відповідно до п. 6 ст. 582 КПК України затримана особа негайно 

звільняється у разі, якщо: 1) протягом шістдесяти годин з моменту затримання 
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вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання 

стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту; 

2) встановлено обставини, за наявності яких видача (екстрадиція) не 

здійснюється. 

Про затримання в порядку ст. 582 КПК України відповідна регіональна 

прокуратура протягом шістдесяти годин після затримання повідомляє 

відповідний центральний орган України, який протягом трьох днів інформує 

компетентний орган іноземної держави (п. 4 ст. 582 КПК України). Про кожен 

випадок затримання на території України громадянина іноземної держави, який 

вчинив злочин за межами України, відповідна регіональна прокуратура також 

повідомляє Міністерство закордонних справ України (п. 5 ст. 582 КПК 

України).  

Уявляється, що правова регламентація порядку здійснення затримання 

особи, яка вчинила злочин за межами України, є досить повною, а механізм 

його здійснення є досить ефективним. Проте, на нашу думку, ст. 582 КПК 

України потребує вдосконалення в частині строків повідомлення Міністерства 

закордонних справ України та компетентних органів іноземної держави про 

затримання особи, яку вони розшукують. Так, вважаємо, що необхідно 

встановити більш короткий (не пізніше 30 годин з моменту затримання) строк 

для повідомлення компетентного органу іноземної держави з метою більш 

швидкого отримання відповіді, яка дасть змогу вирішити необхідність 

застосування до такої особи тимчасового або екстрадиційного арешту. Також 

вважаємо, що для повідомлення Міністерства закордонних справ України про 

факт затримання в порядку ст. 582 КПК України варто встановити строк у 24 

години з моменту здійснення затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України. Це, на нашу думку, зробить більш 

ефективним забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні. 

Варто зазначити, що Директивою Європейського Парламенту та 

Європейської Ради «Про загальні стандарти і процедури, які підлягають 

застосуванню у державах-членах до повернення громадян третіх країн, які 

незаконно перебувають на їх території» [46] сформульовано європейський 
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правовий стандарт, який проголошує, що держави-члени можуть затримувати 

громадянина третьої держави лише, якщо у конкретному випадку неможливо 

ефективно застосувати інші достатні, але менш примусові заходи з метою 

повернення особи до іншої держави.  

Отже, з метою приведення у відповідність національного законодавства із 

європейськими стандартами, на нашу думку, уявляється необхідним 

запропонувати 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.  

Так, з метою забезпечення швидкості кримінального провадження в 

Україні, пропонуємо передбачити норму, за якою передача іноземній 

запрошуючій державі іноземного громадянина, який вчинив кримінальне 

правопорушення за межами України, здійснювалася б за прискореною 

процедурою (не більше 24 годин за моменту затримання) відповідним 

прикордонним органом, якщо таку особу затримано в межах прикордонної 

території між Україною та запрошуючою державою. Для цього уявляється 

необхідним визначити також територіальний орган виконавчої влади у сфері 

міграції як орган, відповідальний за доставлення такого затриманого, що 

підлягає передачі іноземній державі, на кордоні з якою його було затримано. 

Особливу увагу, на нашу думку, варто також звернути на випадки, коли 

затримання застосовується до іноземних громадян, під час чого необхідно 

звертатися не лише до національного, а й до міжнародного законодавства, а 

також до договорів про міжнародне співробітництво та правову допомогу між 

Україною та іншими державами. 

Відповідно до офіційної статистики Генеральної прокуратури України 

лише протягом 2015 року працівниками органів та установ Державної 

прикордонної служби України було затримано більше чотирьох тисяч іноземців 

за незаконний перетин державного кордону [35]. Також наголошується, що 

відмічаються непоодинокі випадки порушення прав іноземців при затриманні, а 

саме: не повідомляються вчасно Центри безоплатної правової допомоги, не 

запрошується перекладач, не інформуються родичі затриманих осіб про 
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здійснене затримання. А отже, питання застосування затримання до іноземних 

громадян є актуальним та таким, що потребує наукового та практичного 

осмислення. 

Окремі аспекти правового статусу іноземних громадян у сфері 

кримінального процесуального права розглядали Ф. Агаєв, С. Волкотруб, 

В. Галузо, Ю. Белозеров, Е. Нагаєв, П. Бірюков, А. Волеводз, В. Волженкіна.  

Як слушно вказує Б. Якимчук, що затримання іноземця як підозрюваного, 

як правило, є виключним засобом примусу, викликаним необхідністю 

припинення його злочинних дій або фактом скоєння ним тяжкого злочину, 

реальною небезпекою того, що особа, яка скоїла суспільно небезпечне діяння, 

ухилятиметься від слідства або суду, виїхавши за межі країни перебування [226, 

c. 28].  

Стаття 1 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»  

містить декілька визначень понять «іноземець» та «особа без громадянства»:  

1) іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є 

громадянином (підданим) іншої держави або держав;  

2) іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 

України на законних підставах – це іноземці та особи без громадянства, які в 

установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку 

в'їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або 

тимчасово перебувають в Україні;  

3) іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні 

– це іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне 

проживання, якщо інше не встановлено законом;  

4) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на 

території України – це іноземці та особи без громадянства, які перебувають на 

території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством 

чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на 

території України продовжено в установленому порядку;  
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5) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в 

Україні – це іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на 

тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом. 

Затримання іноземців залежно від їх правового статусу (наявності або 

відсутності імунітету) умовно можна поділити так: а) затримання іноземців, які 

мають дипломатичний або інший імунітет; б) затримання іноземців, які не 

мають правового імунітету [226, c. 30]. 

Під час затримання іноземця головне значення має не так громадянство, 

як наявність або відсутність у затримуваної особи правового імунітету [57, c. 

42].  Тим не менш, здійснення затримання іноземців в Україні відрізняється від 

процедури затримання громадян нашої держави, адже їх правовий статус 

додатково регламентується міжнародним і національним законодавством 

країни їх громадянства. 

З приводу обмеження права на свободу та особисту недоторканність 

іноземця важливою є позиція Європейського Суду. Так, відповідно до практики 

Європейського Суду підстави для обмеження свободи іноземця визначають 

виключно нормами національного права. Європейський Суд наголошує, що 

важливо, щоб справу про затримання іноземця було розглянуто з належною 

ретельністю і з врахуванням інтересів затриманого іноземця, якому необхідно 

забезпечити реальну та ефективну реалізацію права на захист [221, c. 32, 33]. 

Вважаємо, що з метою створення ефективного механізму належного 

забезпечення прав затриманих іноземців, необхідно на законодавчому рівні 

закріпити особливості порядку здійснення затримання іноземців та осіб без 

громадянства та їх права. 

Так, із метою встановлення особи затримуваного іноземця, в першу 

чергу, потрібно закріпити обов’язок уповноваженої особи ретельно вивчити 

документи, які він при собі має; а якщо особа, котру перевіряють, стверджує, 

що її документи перебувають у будь-якому іноземному представництві, 

доцільно передбачити її право зателефонувати до цього представництва, аби 

необхідні документи могли бути доставлені за місцем знаходження 

затриманого [57, c. 43].  
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Також, на нашу думку, необхідно передбачити обов’язок уповноваженої 

службової особи, відповідальної за перебування затриманих, повідомити 

негайно, але не пізніше 24 годин з моменту затримання іноземця або особи без 

громадянства, Міністерство закордонних справ України та відповідний 

центральний виконавчий орган держави громадянства затриманого. 

Серед прав затриманих іноземця або особи без громадянства, видається 

необхідним передбачити такі:  

1) не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім’ї;  

2) на повагу до його релігійних, етнічних або національних особливостей;  

3) негайно повідомити будь-кого з друзів, родичів або уповноважений 

орган влади держави його громадянства за власним вибором про своє 

затримання і місце перебування;  

4) гарантовано і безоплатно отримати правову допомогу захисника та 

негайне побачення з ним;  

5) без обмежень у кількості і часі приймати осіб, які надають йому 

правову допомогу;  

6) у будь-який момент заявити клопотання про залучення безкоштовного 

захисника;  

7) вимагати пояснень його рідною або зрозумілою для нього мовою щодо 

причин, обставин затримання, уточнювати незрозумілі терміни;  

8) на отримання перекладу усіх необхідних йому документів на рідну або 

зрозумілу для нього мову;  

9) вимагати перевірки судом обґрунтованості затримання;  

10) ознайомитися з протоколом без обмежень у часі для такого 

ознайомлення;  

11) заявляти клопотання і відводи;  

12) вимагати внесення в протокол або написати власноруч будь-які 

зауваження, пояснення, та будь-яку іншу інформацію, яку затримана особа 

вважає за необхідне внести;  

13) закреслити усі порожні місця в протоколі затримання;  
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14) вимагати зазначити або внести самому усі висловлені клопотання, 

заяви та скарги;  

15) відмовитися підписати протокол, при цьому за бажанням письмово 

викласти підстави такого рішення;  

16) давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на 

запитання;  

17) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-

розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора;  

18) на забезпечення безпеки у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майну;  

19) вимагати надання можливості безпосереднього контакту з адвокатом, 

лікарем та іншою особою на його вибір з метою інформування про свою 

ситуацію [140];  

20) інші права, передбачені законодавством. 

З метою створення механізму реалізації цих прав, видається необхідним 

нормативно передбачити кореспондуючі обов’язки уповноважених службових 

осіб по забезпеченню прав затриманого у кримінальному провадженні. 

При цьому уявляється проблемним порядок негайного залучення 

перекладача під час здійснення затримання іноземця, який не володіє 

державною мовою України, з метою забезпечення його права на роз’яснення 

прав рідною або іншою зрозумілою йому мовою, а також з метою роз’яснення 

змісту протоколу затримання. У зв’язку з цим, видається позитивною та 

корисною практика вирішення цієї проблеми у США.  

Так, у разі затримання офіцером поліції США іноземного громадянина 

або будь-якої особи, яка не володіє державною мовою, перший може 

звернутися на федеральний інтернет-портал за адресою 

(http://travel.state.gov/content/travel/en/consularnotification.html), який містить 

переклади прав затриманого на велику кількість мов, та надати затриманому 

право обрати зрозумілу йому мову та ознайомитися із правами до прибуття 

перекладача та захисника.  
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Тому, з метою вдосконалення механізму забезпечення прав затриманих у 

кримінальному провадженні, які не володіють державною мовою, пропонуємо 

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. До того ж, так само створення цього 

інтернет-ресурсу вирішить уже вказану нами проблему фізичної неможливості 

залучення перекладача під час затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення за межами України, та підлягає передачі іноземній державі. 

Як нами уже зазначалося, серед іноземних громадян виділяють тих, хто 

користується дипломатичним імунітетом, а відповідно, і тих, до яких 

кримінальне процесуальне затримання застосовуються з певними 

особливостями.  

Імунітет є загально правовою категорією, адже він встановлений у нормах 

міжнародного, конституційного, кримінального, адміністративного, 

кримінального процесуального та цивільного процесуального права [200, c. 

125]. 

Дипломатичні імунітети, як правило, поділяють на дві групи:  

1) імунітети дипломатичного представництва чи консульської установи, 

тобто недоторканність приміщень, кореспонденції, архівів документів, 

транспортних засобів, особливості здійснення кримінального провадження на 

території яких нами уже було охарактеризовано, та 2) особисті імунітети [28]. 

Перелік осіб, які користуються дипломатичним імунітетом у 

кримінальному провадженні, визначений Віденською конвенцією про 

дипломатичні зносини 1961 року, Віденською конвенцією про консульські 

зносини 1963 року, Положенням Про дипломатичні представництва та 

консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженим Указом 

Президента України від 10 червня 1993 року [209].  

Зокрема, такими особами є:  
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1) представники дипломатичних представництв: голова дипломатичного 

представництва; члени дипломатичного персоналу представництва; члени 

сімей, які проживають разом з главою дипломатичного представництва, із 

членами  дипломатичного персоналу, якщо члени сімей не є громадянами 

України; члени адміністративно-технічного персоналу і члени сімей, які 

проживають разом з ними, користуються, якщо вони не є громадянами України 

або не проживають в Україні постійно, привілеями та імунітетами, 

передбаченими чинним законодавством; члени обслуговуючого персоналу, які 

не є громадянами України або  не  проживають в Україні постійно, 

користуються імунітетом щодо дій, вчинених при виконанні службових 

обов'язків;  

2) консульські  посадові особи, за виключенням їх переслідування за 

вчинення тяжкого злочину або виконання вироку (ухвали, постанови) суду, що 

набрав законної сили (консульські посадові особи та консульські службовці 

користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції України щодо 

діяльності, яку вони здійснюють у межах службових обов'язків; 

3) інші іноземні громадяни: представники іноземних держав; члени 

парламентських і урядових делегацій іноземних держав, які прибувають в 

Україну для участі в міждержавних переговорах, міжнародних конференціях і 

нарадах або з іншими офіційними дорученнями; члени їх сімей, які їх 

супроводжують і не є громадянами України; представники іноземних держав, 

члени парламентських і урядових делегацій іноземних держав, які прямують 

для тих самих цілей  транзитом  через територію України, а також члени їх 

сімей, які їх супроводжують і не є  громадянами  України для забезпечення їх 

проїзду; голова дипломатичного представництва, члени дипломатичного 

персоналу дипломатичного представництва іноземної держави в третій державі, 

які прямують транзитом через територію України для забезпечення їх проїзду; 

члени їх сімей, які супроводжують зазначених осіб або прямують окремо, щоб 

приєднатися до них чи повернутися до своєї держави. 

Для підтвердження приналежності до дипломатичного персоналу 

дипломатам та членам їхніх родин служба державного протоколу МЗС видає на 
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підставі закордонних паспортів спеціальні картки, які є свідченням того, що 

вони користуються всіма привілеями та імунітетами. Дипломати зацікавлені за 

максимально короткий термін отримати цей документ, бо тільки за його 

наявності вони можуть ефективно виконувати свої обов’язки, вирішувати 

питання, які стосуються їхнього проживання в країні перебування [178, c. 102]. 

Дипломатичний імунітет (право екстериторіальності) включає в себе 

особливі права і переваги, що надаються дипломатичним представництвам, їх 

главам, співробітникам у країні перебування з метою створення максимально 

сприятливих умов для здійснення функцій дипломатичного представництва 

[200, c. 119]. 

Право дипломатичного імунітету не є необмеженим та безстроковим, 

адже держава може позбавити особу імунітету і дати згоду на здійснення щодо 

неї кримінального провадження. Відповідно до Преамбули Віденської 

конвенції про дипломатичні зносини 1961 року привілеї та імунітети надаються 

не для вигід окремих осіб, а для забезпечення ефективного здійснення функцій 

дипломатичних представництв як органів, що представляють державу. 

Ст. 29 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року 

передбачає, що дипломат не підлягає арешту або затриманню в який би то не 

було формі; держава перебування повинна ставитись до дипломата з належною 

повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким 

посяганням на його особу, свободу або гідність.  

На виконання цього міжнародного правового стандарту, уявляється 

необхідним закріпити у чинному КПК норму, яка б забороняла затримання 

особи, яка користується дипломатичним імунітетом, а у разі затримання такої 

особи – обов’язок звільнити таку особу негайно після з’ясування наявності 

дипломатичного імунітету та складання відповідних процесуальних документів 

із зазначенням обставин та підстав затримання.  

Тим не менш, уявляється, що необхідним є встановлення у двосторонніх 

договорах або багатосторонніх міжнародних конвенціях порядку застосування 

заходів кримінального процесуального примусу до осіб, які користуються 
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дипломатичним імунітетом, у разі їх затримання під час вчинення злочину або 

замаху на його вчинення. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Затримання неповнолітніх є важливим з точки зору їх необхідності 

ефективного забезпечення їх прав при здійсненні затримання з огляду на 

уразливість їх віку. Українське національне законодавство передбачає 

особливий порядок здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх і, відповідно, передбачає специфіку застосування до 

неповнолітніх затримання як заходу кримінального процесуального примусу. 

2. Здійснення затримання неповнолітніх, як правило, супроводжується 

низкою порушень норм кримінального процесуального закону. Тому, у зв’язку 

з недостатньою регламентацією порядку застосування заходів процесуального 

примусу та великою кількістю вчинених злочинів неповнолітніми або за їх 

участі, уявляється необхідним на законодавчому рівні закріпити детальний 

порядок та особливості застосування до неповнолітніх  затримання як заходу 

кримінального процесуального примусу, передбачити права неповнолітніх при 

затриманні, а також встановити додаткові гарантії забезпечення їх прав при 

затриманні. При цьому, затримання неповнолітніх осіб повинно здійснюватися 

за умов підвищеної  суворості гарантій забезпечення їх прав. Порядок 

здійснення кримінального процесуального затримання неповнолітнього слід, на 

нашу думку, викласти у окремій статті КПК України. Національне 

законодавство повинно прямо передбачати положення про строк затримання 

неповнолітнього, а також скорочений строк для доставлення неповнолітнього 

затриманого до суду з метою забезпечення належного захисту його прав. 

3. Що стосується особливого порядку здійснення затримання народного 

депутата України, то варто зазначити, що українське законодавство передбачає 

майже абсолютну депутатську недоторканність для депутатів парламенту. На 

нашу думку, такий привілей депутатів парламенту та суддів як особиста 

недоторканність та неможливість застосування до них заходів кримінального 
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процесуального примусу без попередньої згоди ВРУ не повинен гарантувати 

повне звільнення депутата та судді від відповідальності за скоєні ними 

правопорушення. Головним і єдиним завданням такого імунітету є 

забезпечення присутності депутата та судді на робочому місці та виконання 

ними своїх прямих обов’язків, пов’язаних із їхнім правовим статусом. А отже, 

законодавство України, що регулює депутатську та суддівську недоторканність, 

потребує реформування та вдосконалення.  

4. Залежно від території або місця здійснення затримання відповідно до 

чинного законодавства України можна виділити: 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 зони АТО; 5) затримання особи у 

приміщенні чи іншому володінні. 

5. Затримання особи, яка вчинила злочин за межами України, будучи 

самостійною процесуальної дією, є складовою системи взаємопов’язаних 

послідовних кримінальних процесуальних заходів зі встановлення, розшуку, 

затримання і передачі особи однією державою іншій для здійснення правосуддя 

Аналіз Глави 44 КПК України дозволяє зробити висновок про наявність 

особливих підстав для застосування затримання до 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. 

6. Стаття 582 КПК України потребує вдосконалення в частині строків 

повідомлення Міністерства закордонних справ України та компетентних 

органів іноземної держави про затримання особи, яку вони розшукують.  

7. З метою приведення у відповідність національного законодавства із 

європейськими стандартами необхідним є запровадження в Україні інституту 

прискореної видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення поза 
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межами України, у разі, якщо таких осіб затримано в межах прикордонної 

території України. 

8. Щодо проблемних питань, пов’язаних із особливостями здійснення 

затримання іноземців, слід зазначити наступне. Існуючу практичну проблему 

негайного залучення перекладача під час здійснення затримання іноземця, який 

не володіє державною мовою України, з метою забезпечення його права на 

роз’яснення прав рідною або іншою зрозумілою йому мовою, а також з метою 

роз’яснення змісту протоколу затримання, необхідно вирішити шляхом 

створення державного інтернет-ресурсу, який міститиме доступний в он-лайн 

режимі переклад прав затриманого на іноземні мови. 
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ВИСНОВКИ 

 

У 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.  
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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 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 
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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, 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 
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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 статте 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 
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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 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: 

- законодавчо закріпити визначення поняття кримінального 

процесуального затримання у ст. 3 КПК України у такій редакції: 

«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»; 

- в якості мети кримінального процесуального затримання уявляється 

необхідним законодавчо закріпити норму у такій редакції: 

«Цілями кримінального процесуального затримання є: 

1)   негайне припинення злочинної діяльності або загрози її здійснення; 

2)   оперативне запобігання приховування або знищення доказів; 

3)   запобігання втечі особи, яка імовірно вчинила злочин; 

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 або 

вирішення питання про екстрадицію розшукуваної особи»; 

- передбачити у чинному КПК України окрему норму, яка б передбачала 

1) обов’язок начальника місця попереднього ув’язнення негайно надіслати до 

слідчого судді протокол затримання і, відповідно, – обов’язок слідчого судді 



191 

негайно перевірити підстави та законність затримання; 2) обов’язок начальника 

місця попереднього ув’язнення 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 

постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання 

затримання незаконним; 5) обов’язок слідчого судді надіслати копію постанови 

за результатами розгляду скарги затриманому, прокурору, начальнику місця 

попереднього ув’язнення; 6) право прокурора або особи, щодо якої прийнято 

рішення, подати апеляцію на постанову слідчого судді, яка не зупиняє 

виконання постанови слідчого судді; 

- закріпити кримінальний процесуальний механізм, відповідно до якого 

привід на підставі ст. 140 КПК України повинен обов’язково передувати 

затриманню з метою приводу, як більш м’який захід кримінального 

процесуального примусу. І лише за неможливості забезпечення присутності 

особи за допомогою приводу, дозволено застосування до такої особи 

затримання з метою приводу; 

- на законодавчому рівні: 1) передбачити можливість застосування 

затримання з метою приводу до свідка за умови повторного невиконання ним 

обов’язку з’явитися за викликом прокурора, суду з метою забезпечення 

виконання завдань кримінального провадження; 2) передбачити можливість 

надання слідчим суддею дозволу на затримання з метою приводу лише за 

умови повторного неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за викликом і за 

неможливості забезпечення явки підозрюваного, обвинуваченого за допомогою 

приводу; 3) визначити стандарти доброякісності ухвали слідчого судді про 

надання дозволу на затримання з метою приводу; 4) передбачити можливість 

оскарження ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу затриманою 

особою; 5) передбачити можливість (право) проникнення до житла чи іншого 

володіння особи для здійснення затримання з метою приводу за наявності 

підстав, що дають змогу обґрунтовано вважати, що особи, до якої має бути 

застосоване затримання, знаходиться у цьому житлі або іншому володінні; 

- викласти ст. 207 КПК України у такій редакції:  
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«Стаття 207. Громадянське затримання 

1. Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку 

особу: 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

3. Забороняється здійснення затримання у порядку частини другої цієї 

статті, якщо про вчинення кримінального правопорушення особі стало відомо 

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

правопорушення. 

4. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і затримав 

відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, 

зобов’язаний негайно повідомити уповноважену службову особу про факт 

затримання та місцезнаходження такої особи та негайно доставити 

затриманого до уповноваженої службової особи, але не пізніше чотирьох 

годин з моменту затримання, або дочекатися прибуття уповноваженої 

службової особи. Утримання затриманого протягом часу, що перевищує 

встановлений цією статтею, забороняється. 

5. Якщо затримувана особа вчиняє опір або намагається втекти, особа, 

яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, має право на 

використання розумної сили, необхідної для фізичного захоплення та 

утримання затриманого, з урахуванням характеру злочину, поведінки 

затриманого та ситуації в цілому. 

6. Особа, яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, 

має право на вилучення у затриманого зброї (за наявності) та право на обшук 

затриманого, якщо є достатні підстави вважати, що затримана особа має 

при собі небезпечні предмети. 

7. Особа, яка здійснила затримання у порядку частини другої цієї 

статті, зобов’язана після доставлення або передачі затриманого 
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уповноваженій службовій особі скласти та підписати Акт про затримання 

особи у порядку ст. 207 КПК України, дати показання у якості свідка, а 

також надати уповноваженій службовій особі необхідні роз’яснення стосовно 

часу, обставин та підстав затримання. 

8. Затримана особа має право на оскарження законності здійснення 

затримання у порядку частини другої цієї статті на загальних підставах. 

Примітка 1. Для цілей цієї статті термін «безпосередньо» означає, що 

особа, яка здійснює затримання у порядку частини другої цієї статті, повинна 

особисто спостерігали поведінку затримуваної особи, яка на достатніх 

підставах свідчить про те, що ця особа вчиняє або посягає на вчинення 

кримінального правопорушення, або тільки що вчинила злочин»; 

- викласти статтю 41-1 КПК України у такій редакції: 

«1. Затриманий – це особа, до якої застосовано тимчасовий захід 

процесуального примусу у вигляді короткострокового затримання до моменту 

вручення цій особі письмового повідомлення про підозру або до моменту її 

звільнення у зв’язку із не підтвердженням підозри у вчиненні злочину. 

2. Затриманий має право: 

1) не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім’ї; 

2) негайно повідомити будь-кого з друзів або родичів за власним вибором 

про своє затримання і місце перебування, а також заявляти клопотання про 

повідомлення членів сім'ї чи інших осіб за його вибором про факт затримання і 

про місце, в якому він перебуває;  

3) на захист, що включає в себе конфіденціальні побачення затриманого 

із захисником без обмеження кількості та тривалості таких побачень, до 

першого допиту затриманого; 

4) гарантовано і безоплатно отримати правову допомогу захисника та 

побачення з ним до першого допиту; 

5) на відвідування членами сім'ї та листування з ними; 

6) у будь-який момент заявити клопотання про залучення захисника 

Центру безоплатної вторинної правової допомоги; 
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7) бути докладно і в терміновому порядку поінформованим зрозумілою 

для нього мовою, а також вимагати пояснень зрозумілою мовою щодо причин, 

обставин затримання, уточнювати незрозумілі терміни; 

8) на автоматичну судову перевірку законності затримання в 

терміновому порядку, тобто без невиправданих зволікань, протягом 

розумного, досить короткого часу, а також вимагати перевірки судом 

обґрунтованості затримання; 

9) не вважатися підозрюваним до вручення йому письмового 

повідомлення про підозру в установленому законом порядку; 

10) на проведення медичного обстеження; 

11) знайомитися з протоколом без обмежень у часі для такого 

ознайомлення; 

12) заявляти клопотання і відводи; 

13) вимагати внесення в протокол або написати власноруч будь-які 

зауваження, пояснення, та будь-яку іншу інформацію, яку затримана особа 

вважає за необхідне внести; 

14) закреслити усі порожні місця в протоколі затримання; 

15) вимагати зазначити або внести самому усі висловлені клопотання, 

заяви та скарги; 

16) відмовитися підписати протокол, при цьому за бажанням письмово 

викласти підстави такого рішення;  

17) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати і відповідати 

на запитання; 

18) подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність особи, яка 

провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора; 

19) на компенсацію за незаконне затримання; 

20) на забезпечення безпеки у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майну; 

21) інші права, передбачені законодавством. 

3. Затриманий зобов’язаний: 

1) подати правдиві відомості щодо його ідентифікації; 
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2) дотримуватися встановленого порядку під час провадження 

процесуальних дій; 

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду»; 

- до ст. 208 КПК України додати Примітку у такій редакції: 

«Примітка 1. Для цілей цієї статті уповноваженою службовою особою 

слід вважати працівника органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України, органів Державної митної служби України та інших 

правоохоронних органів, який має право здійснити затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, у випадках, передбачених цією статтею»; 

- 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 (Додаток Г). 

- пункт 1.2. 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 

операціїдоповнити визначенням поняття обґрунтована підозра у вчиненні 

терористичної діяльності у такій редакції:  

«обґрунтована підозра у вчиненні терористичної діяльності – докази, 

інформація, сукупність фактів такої якості та надійності, що вони можуть 

прямо вказати та переконати об’єктивного спостерігача у тому, що особа, 

вірогідно, займається терористичною діяльністю»; 

- пункт 2.2. 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 

викласти у такій редакції: 
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«2.2. Про затримання особи уповноваженою службовою особою 

складається протокол у порядку, передбаченому статтею 208 Кримінального 

процесуального кодексу України. Протокол про затримання підписується 

особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу про превентивне 

затримання негайно надається затриманій особі.  

Залучення понятих для особистого обшуку здійснюється відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України. З метою ідентифікації 

затриманої особи обов’язково проводиться її фотографування, у тому числі за 

допомогою цифрової фотоапаратури, з обов’язковою прив’язкою до часу 

затримання будь-яким доступним способом, а також опис індивідуальних 

ознак її тілобудови і особливих прикмет із занесенням до протоколу 

затримання. Дактилоскопіювання та відеозйомка затриманої особи 

проводяться за можливості. У разі проведення обшуку затриманої особи, 

складається протокол обшуку у порядку, визначеному Кримінальним 

процесуальним кодексом України, копія якого негайно надається затриманій 

особі»; 

- пункт 2.3. 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 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 доповнити таким: 

«Про застосування превентивного затримання щодо іноземного 

громадянина чи особи без громадянства уповноважена службова особа, що 

здійснила превентивне затримання, зобов’язана протягом доби повідомити 

Міністерство закордонних справ України»; 

- викласти пункт 2.6 Інструкції про порядок превентивного затримання у 

районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до 

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

антитерористичної операції у такій редакції: 

«2.6. Розгляд питання щодо застосування превентивного затримання 

здійснюється прокурором невідкладно за участю особи, стосовно якої 

вирішується питання про застосування цього затримання. Розгляд питання 

щодо застосування превентивного затримання за можливості здійснюється 

також за участю захисника затриманого та, за необхідності, перекладача»; 

- викласти пункт 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 у такій редакції: 

«2.16. Затримана особа має право у будь-який час оскаржити своє 

затримання до слідчого судді, суду або вищестоящого прокурора. При цьому, 

особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана негайно передати 

скаргу адресату»; 

- доповнити 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 

окремим пунктому такій редакції: 

«2.18. Особа, до якої застосовано превентивне затримання, має право: 

не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім’ї; 

на захист; 

бути докладно і в терміновому порядку поінформованим зрозумілою для 

нього мовою, а також вимагати пояснень зрозумілою мовою щодо причин, 

обставин превентивного затримання, уточнювати незрозумілі терміни; 

на судову перевірку законності затримання в терміновому порядку, 

тобто без невиправданих зволікань, протягом розумного, досить короткого 

часу, а також вимагати перевірки судом або вищестоящим прокурором 

обґрунтованості превентивного  затримання; 
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на проведення медичного обстеження та на невідкладне надання 

належної медичної допомоги; 

знайомитися з протоколом про превентивне затримання без обмежень у 

часі для такого ознайомлення; 

заявляти клопотання і відводи; 

вимагати внесення в протокол про превентивне затримання або 

написати власноруч будь-які зауваження, пояснення, та будь-яку іншу 

інформацію, яку затримана особа вважає за необхідне внести; 

закреслити усі порожні місця в протоколі про превентивне затримання; 

вимагати зазначити або внести самому усі висловлені клопотання, заяви 

та скарги; 

відмовитися підписати протокол, при цьому за бажанням письмово 

викласти підстави такого рішення;  

давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на 

запитання; 

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

розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора; 

на забезпечення безпеки у разі наявності реальної загрози життю, 

здоров'ю, житлу чи майную 

2.19. Затриманий зобов’язаний: 

подати правдиві відомості щодо його ідентифікації; 

дотримуватися встановленого порядку під час провадження 

процесуальних дій; 

підкорятися законним вимогам уповноважених службових осіб» 

- ст. 489 КПК України викласти у такій редакції: 

«1. Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений повідомляється або 

викликається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків 

або інших законних представників. Інший порядок допускається лише в разі, 

якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час кримінального 

провадження. 
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2. Здійснення затримання неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого з метою приводу допускається лише як крайній захід 

кримінального процесуального примусу у випадках, коли неможливо 

забезпечити присутність неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

іншими більш м’якими методами. Затримання неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого з метою приводу не повинно перевищувати 24 години з 

моменту затримання. 

3. Здійснення затримання неповнолітнього свідка з метою приводу 

забороняється». 

- ст. 492 КПК України  викласти у такій редакції: 

«1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до 

неповнолітнього з урахуванням його та психологічних особливостей, роду 

занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим 

Кодексом. 

2. Тримання під вартою може застосовуватися до неповнолітнього лише 

у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного 

заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 цього 

Кодексу. 

3. Про взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його 

батьки чи особи, які їх замінюють». 

- викласти норми по врегулюванню порядку здійснення затримання 

неповнолітніх осіб у такій редакції: 

«Стаття 492-1. Затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого 

судді, суду 

1. За наявності підстав, передбачених у статтях 207 та 208 цього 

Кодексу, затримання може бути застосовано до неповнолітньої особи з 

урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 



200 

2. Про затримання неповнолітнього негайно сповіщаються його батьки 

чи особи, які його замінюють, а також представники служби у справах дітей 

та кримінальна поліція у справах дітей. 

Стаття 492-2. Строк затримання неповнолітньої особи без ухвали 

слідчого судді, суду 

1. Строк затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого судді, 

суду не може перевищувати тридцяти годин з моменту затримання, який 

визначається згідно з вимогами статті 208 цього Кодексу. 

2. Затримана без ухвали слідчого судді, суду неповнолітня особа не 

пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання повинна бути 

звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання 

стосовно неї запобіжного заходу». 

- замінити терміни «керівник дипломатичного представництва чи 

консульської установи» та «територія дипломатичного представництва» і 

«територія консульської установи» у Главі 41 КПК України на «голову 

консульської установи», «приміщення дипломатичного представництва» та 

«консульські приміщення» відповідно. 
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