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КОНСТИТУЦІЯ УКРАїНИ
від 28.06.1996

Витяг

Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 

кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають 
також інші справи.

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулю-
вання спору.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на 

умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальнос-
ті та спеціалізації і визначається законом.

Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого 
вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Ви-
щою радою правосуддя.

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.
Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди.
З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових 

відносин діють адміністративні суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конститу-
цією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утри-

мувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за 
винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судо-
ве рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя обіймає посаду безстроково.
Підставами для звільнення судді є:
1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;
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2) порушення суддею вимог щодо несумісності;
3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 
невідповідність займаній посаді;

4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним ба-
жанням;

5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації 
суду, в якому суддя обіймає посаду;

6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.
Повноваження судді припиняються у разі:
1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої 

держави;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно від-

сутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздат-
ним;

4) смерті судді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення 

ним злочину.
Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.

Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках 
правосуддя здійснюється за участю присяжних.

Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь 
у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-
які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 
викладацької чи творчої.

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 
тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну осві-
ту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є ком-
петентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути 
передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встанов-
лені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності.

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом Укра-
їни за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, 
визначених законом.

Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом 
таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому за-
коном.



6

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується 
верховенством права.

Основними засадами судочинства є:
1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
2) забезпечення доведеності вини;
3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у до-

веденні перед судом їх переконливості;
4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
5) забезпечення обвинуваченому права на захист;
6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засо-

бами;
7) розумні строки розгляду справи судом;
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених за-

коном випадках – на касаційне оскарження судового рішення;
9) обов’язковість судового рішення.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом 

присяжних.
За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної від-

повідальності.

Стаття 1291. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення 
є обов’язковим до виконання.

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом 
порядку.

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функ-
ціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої 
ради правосуддя.

Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.

Стаття 1301. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядуван-
ня.

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог що-

до несумісності;
3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
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5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення пра-

восуддя;
7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;
9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами 

України.
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких деся-

тьох – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох – 
призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – 
обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція про-
курорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ.

Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя 
визначається законом.

Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за по-
садою.

Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя 
становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої 
ради правосуддя два строки поспіль.

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, проф-
спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький 
мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім посади Голови Верхов-
ного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи 
творчої.

Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та відпо-
відати критерію політичної нейтральності.

Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради 
правосуддя.

Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначен-
ня) щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді.

Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та устано-
ви для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, 
оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансо-
вого та організаційного забезпечення судів.

Стаття 1311. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, ви-

рішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, 
нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів право-
порядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в по-
рядку, що визначені законом.
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Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на 

посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент Укра-
їни.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна 
й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки по-
спіль.

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється ви-
ключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.

Стаття 1312. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє 
адвокатура.

Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської ді-

яльності в Україні визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також 

захист від кримінального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у тру-

дових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референ-
думів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 
неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 
обмежена.

Розділ XII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАїНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 
Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією ви-
падках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також 
інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верхо-
венства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та 
обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків.

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять 
суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призна-
чають по шість суддів Конституційного Суду України.

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійсню-
ється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який 
володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу 
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юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 
п’ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем 
компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних 
партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати пред-
ставницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без 
права бути призначеним повторно.

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення 
ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду 
обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один три-
річний строк.

Стаття 1481. Держава забезпечує фінансування та належні умови для ді-
яльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окре-
мо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його 
Голови.

Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється 
законом про Конституційний Суд України.

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду 
України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб заборо-
няється.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду 
України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до ви-
несення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або 
відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відпо-
відальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним 
висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України 
та членів його сім’ї.

Стаття 1491. Повноваження судді Конституційного Суду України припиня-
ються у разі:

1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої 

держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім 

або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
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5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення 
ним злочину;

6) смерті судді Конституційного Суду України.
Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи система-

тичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду 
або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 
бажанням.

Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд 
ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституцій-

ність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.
Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розгляда-

ються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше со-
рока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим.

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента Укра-
їни, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету 
Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних 
міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться 
до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонай-
менше сорока п’яти народних депутатів України надає висновки про відповід-
ність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для 
винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає 
висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Стаття 1511. Конституційний Суд України вирішує питання про відповід-
ність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною 



скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні 
в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга 
може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту 
вичерпано.

Стаття 1512. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом Украї-
ни, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду Украї-
ни визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони 
не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена 
Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними 
чинності.

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення 
про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не 
раніше дня його ухвалення.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам 
актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою 
у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду Укра-
їни, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура роз-
гляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються Конституцією України 
та законом.
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КРИМІНАльНИЙ ПРОЦеСУАльНИЙ 
КОДеКС УКРАїНИ 

від 13 квітня 2012 року
Витяг

ГлАВА 2
ЗАСАДИ КРИМІНАльНОГО ПРОВАДжеННЯ

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загаль-
ним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:

1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів 

та членів сім’ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те 

саме правопорушення;
13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у до-

веденні перед судом їх переконливості;
16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;
17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи безді-

яльності;
18) публічність;
19) диспозитивність;
20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами;
21) розумність строків;
22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.
2. Зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрювано-

го або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам 
кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з ураху-
ванням особливостей, встановлених законом.
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Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом 
можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, 
прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання 
у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності 
підозрюваного або обвинуваченого (in absentia).

Стаття 8. Верховенство права

1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верхо-
венства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються най-
вищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосову-
ється з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 9. Законність

1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керів-
ник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів 
державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції Укра-
їни, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані 
всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального проваджен-
ня, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрю-
ваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують 
його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття 
законних і неупереджених процесуальних рішень.

3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосу-
ються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При 
здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який 
суперечить цьому Кодексу.

4. У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовують-
ся положення відповідного міжнародного договору України.

5. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з ура-
хуванням практики Європейського суду з прав людини.

6. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неодно-
значно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються за-
гальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 
7 цього Кодексу.

Стаття 10. Рівність перед законом і судом

1. Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передба-
чених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
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стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними 
або іншими ознаками.

2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії осіб 
(неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) під час 
кримінального провадження користуються додатковими гарантіями.

Стаття 11. Повага до людської гідності

1. Під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до 
людської гідності, прав і свобод кожної особи.

2. Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу кату-
ванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводжен-
ню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, утриму-
вати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність.

3. Кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені законом, 
свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення 
кримінального провадження.

Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

1. Під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, 
бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в ін-
ший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального право-
порушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кри-
мінального 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. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судо-
вого рішення про тримання під вартою.

3. Про затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на віль-
не пересування в інший спосіб, а також про її місце перебування має бути не-
гайно повідомлено її близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором 
цієї особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Кожен, хто понад строк, передбачений цим Кодексом, тримається під 
вартою або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути негайно звільнений.

5. Затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на вільне 
пересування в інший спосіб під час кримінального провадження, здійснене за 
відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого цим Кодексом, 
тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішен-
ням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
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Стаття 14. Таємниця спілкування

1. Під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця 
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших 
форм спілкування.

2. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового 
рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запо-
бігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, 
особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

3. Інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може бути 
використана інакше як для вирішення завдань кримінального провадження.

Стаття 15. Невтручання у приватне життя

1. Під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання 
у приватне (особисте і сімейне) життя.

2. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інфор-
мацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим 
Кодексом.

3. Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку, передбачено-
му цим Кодексом, не може бути використана інакше як для виконання завдань 
кримінального провадження.

4. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, 
зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Стаття 16. Недоторканність права власності

1. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального про-
вадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, 
ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

2. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається 
тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде до-
ведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним 
вироком суду, що набрав законної сили. 

2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримі-
нального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачен-
ня не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих 
незаконним шляхом.

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої 
особи.


