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У статті досліджується сутність права на свободу й особисту недоторканність як невід’ємної складової правової державності, його 
законодавче врегулювання як міжнародного, так і національного характеру. Виокремлюються дві складові зазначеного права, а саме 
«право на свободу» і «право на особисту недоторканність». Аналізуються спільні норми їх закріплення, а також детальні відмінності, які 
відкривають можливість ефективно дослідити складові права на свободу й особисту недоторканність кожної людини в умовах розбудови 
сучасної правової держави.

У роботі встановлено межі «права на свободу»: це окреслено за допомогою загальновідомого правового постулату «дозволено все, 
що прямо не заборонено законом». Проаналізовано «право на особисту недоторканність», спираючись на нормативно-правові акти 
та викладені в них заборони щодо втручання в певні сфери людського буття з боку держави, будь-яких організацій чи інших осіб.

Виявлена низка проблемних питань щодо тлумачення термінів «право на свободну» та «право особиснту недотонрканність». Порівню-
ючи концепції розуміння досліджуваної категорії прав людини, можна стверджувати, що головним об’єктом дискусії між їхніми прихиль-
никами виступає саме співвідношення прав людини та їх інституціоналізації через встановлення гарантій таких прав.

 Гарантії дають можливість впливати на захист прав. Вони виступають обов’язковою складовою формування громадянського сус-
пільства і правової держави. Громадянське суспільство є гарантом того, що держава стає правовою і не порушує прав людини. Водночас 
інститути громадянського суспільства набувають характеру основних правозахисних механізмів, які змушують державу поважати право 
людини на свободну та особиснту недотонрканність.

Дослідження дозволяє зробити висновок, що для ціліснної та повної характнеристики з погляду концепції природного права насампе-
ред визнаються невід’ємність та природність прав, на сутність яких держава повинна орієнтуватися. Право на свободну та особиснту недо-
тонрканність розуміються як відношення людини і влади, при якому влада обмежується у своїх посяганнях на свободу індивіда.

Ключові слова: право, свобода, право на свободу, право на приватне життя, право на особисту недоторканність, Конституція Укра-
їни, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Конституційний Суд України.

The article examines the essence of the right to freedom and personal integrity as an integral component of legal statehood, its legislative 
regulation, both international and national. There are two components of this right, namely the “right to liberty” and the “right to privacy”. Common 
norms of their fixing are analyzed, as well as detailed differences that open the opportunity to effectively investigate the constituent rights to 
freedom and personal inviolability of each person in the conditions of building a modern rule of law.

The limits of the “right to liberty” are set, and this is outlined by the well-known legal postulate, “anything that is not expressly prohibited by 
law” is allowed. The “right to privacy” is analyzed on the basis of normative legal acts and the prohibitions set out therein, regarding interference 
with certain areas of human life by the state, any organizations or other persons.

Identified a number of problematic issues regarding the interpretation of “right to free” and “right to personal integrity” comparing concepts 
to understanding the studied category of human rights, it can be argued that the main object of discussion between their supporters is precisely 
the relationship between human rights and their institutionalization through the establishment of guarantees of such right.

Guarantees give the opportunity to influence the protection of rights. Safeguards are an indispensable part of the formation of civil society 
and the rule of law. Civil society as a guarantor of the state becoming legal and not violating human rights. At the same time, civil society institutions 
are acquiring the character of basic human rights mechanisms that force the state to respect the human right to free and personal integrity.

The study concludes that, for a holistic and complete character, from the point of view of the concept of natural law, first of all, the inalienability 
and naturalness of the rights on which the state should be guided are recognized. The right to free and personal inviolability is understood as 
the relationship between man and power, in which power is limited in its encroachments on the freedom of the individual.

Key words: right, liberty, right to liberty, right to privacy, right to privacy, Constitution of Ukraine, Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, Constitutional Court of Ukraine.

Постановка проблеми. Натепер на території України 
відбувається  складний  та  важкий  період  реформування 
майже  всіх  сфер  суспільного життя.  Забезпечення  права 
на свободу та особисту недоторканність набуває особливої 
значущості за умов побудови правової держави, у зв’язку 
з чим можлива неналежна реалізація права особи на сво-
боду  й  особисту  недоторканність.  Стаття  1  Конституції 
України вказує, що Україна є суверенною  і незалежною, 
демократичною,  соціальною,  правовою  державою.  Від-
повідно реалізація конституційних прав і свобод людини 
є обов’язковою вимогою та умовою існування держави.

Незважаючи на  констинтуційну  охоронну,  в  повсякнден-
ному  житті  маємо  факти  частогно  порушенння  основнних 
прав  людини,  які  закріпнлюють  за  людьми  вищенанведені 
цінноснті,  що  зумовлнено  і  неправнильним  трактунванням 
самих прав, і недостнатністю правовного регулюнвання пев-
них відноснин, які із цих прав випливнають. У зв’язку з поді-

ямни в нашій державні ми мали змогу спостенрігати відкринте 
нівелюнвання  основнних  цінноснтей.  Майданнівські  події 
в 2014 році проілюнстрували нехтувнання недотонрканності 
людськного життя, зневагну до особиснтої свободни, яку про-
явлняли  органи  влади,  перевинщуючи  свої  повновнаження. 
Мало місце ігнорунвання міжнарнодних станданртів у сфері 
прав людини, основнних констинтуційних принцинпів.

У межах правовної державни поняттня свободни зазвичнай 
розвивнається в чотирьнох напрямнках, що дозволняє розумінти 
її як:

1) незаленжність від свавілнля з боку інших;
2) існуванння гарантнованих основнних прав, які обмеж-

унють монопонлію державнної влади;
3) право на співучнасть у справанх державни, тобто право 

на участь в ухваленнні рішень;
4)  реалізнацію  індивіндуального  самовинзначення  на 

основі  законінв;  свободна  вибору  й  ухваленння  рішень,  
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свободна самому визначнати своє життя відповнідно до влас-
нинх уявленнь про щастя і його сенс [1, c. 71].

Нині  Українна  стоїть  на  порозі  значнинх  змін.  Адап-
тунючи  україннське  законондавство  до  міжнарнодних  стан-
данртів,  законондавець  найпернше  має  визначнити  правовний 
статус людини як найвищної цінноснті. Такий статус поля-
ганє в правилньному розуміннні особиснтих прав людини, які 
є  природнними  та  основонположними.  Правовна  державна 
не  може  бути  побудонвана  без  визнанння  особиснтих  прав 
людини.  Відсутнність  у  законондавстві  окреслнення  меж 
особиснтих  прав  людини,  неправнильне  їх  формулнювання 
і трактунвання призвондять до порушенння основнних підвал-
нин існуванння людини [2, c. 71].

Отже,  правилньне  визначнення  сукупнності  особиснтих 
прав  людини,  характнеристика  їх  меж  та  змісту  значно 
сприятнимуть  формувнанню  громаднянського  суспілньства 
та побудонві правовної державни в Українні.

Аналіз останнніх досліднжень і публікнацій  Право 
на  свободну  та  особиснту  недотонрканність  закріпнлене 
в  правовних  актах  націоннального  й  міжнарнодного  рівня. 
Зокремна,  ст.  3  Констинтуції  Українни  визначнає  недотонр-
канність  і  безпекну  найвищною  соціалньною  цінніснтю. 
Ст.  29  Констинтуції  закріпнлює  право  кожної  людини  на 
свободну й особиснту недотонрканність [3]. Право на свободну 
і право на особиснту недотонрканність закріпнлені відповнідно 
у ст. 288 та ст. 289 Цивільнного кодексну Українни [9]. Окремі 
аспектни забезпнечення зазначненого права містятнься в Зако-
нанх Українни «Про свободну пересунвання та вільнинй вибір 
місця проживнання в Українні» [5], «Основи законондавства 
Українни про охоронну здоровн’я» [6 ] та інших.

Проблемам  визначнення  та  реалізнації  права  людини  на 
свободну  та  особиснту  недотонрканність  приділняли  в  своїх 
науковних  роботанх  такі  вчені,  як  В.  Олійнинк,  В.  Опришкно, 
М. Орзіх, В. Погорінлко, А. Таранонв, О. Фрицькний, В. Шилін-
гнов,  М.  Цвік,  С.  Погребнняк,  О.  Донченнко,  А.  Шарковна, 
О. Михайлненко, І. Петрухніна, О. Шило, М. Шумило та інші.

Метою статті  є  розкринття  меж,  сутноснті  та  трактун-
вання  права  на  свободну  і  особиснту  недотонрканність  як 
невід’ємної  складонвої  правовної  державнності  в  умовах 
сучаснного розвитнку Українни та законондавчого закріпнлення 
на міжнарнодному і націоннальному рівні.

Виклад основнного матеріналу. Розбуднову  сучаснної 
україннської демокрнатичної державни, яка невпиннно прагне 
стати  повнопнравним  членом  Європенйського  співтонвари-
ства, не буде завершненою без реалізнації етапу формувнання 
правовної  державни.  Становнлення  правовного  суспілньства 
та дотримнання прав і свобод як людини, так і громаднянина 
є складнним питаннням в умовах сучаснності. В Українні пра-
вовною основоню функцінонування всього суспілньства є Кон-
стинтуція Українни,  яка  в  свою  чергу  виконунє  роль Осно-
внного Закону, регулюнючи головні сфери людськного життя. 
Ст.  3  Основнного  Закону  визначнає,  що  людина,  її  життя 
і  здоровн'я,  честь  і  гідніснть,  недотонрканність  і  безпекна 
визнаюнться в Українні найвищною соціалньною цінніснтю.

Відповідно  до  такого  визначнення,  Констинтуція  
Українни міститнь положенння (розділ ІІ), в якому чітко визна-
чнені права, свободни, обов’язки людини й громаднянина. До 
основнних прав ми можемо віднеснти: право на життя, право 
на  вільнинй  розвитнок  особиснтості,  право на  освіту,  право 
на свободну та особиснту недотонрканність, право на свободну 
світогнляду й віроспновідання тощо [3].

Право на свободну та особиснту недотонрканність є одним 
з  фундамнентальних  і  невідчнужуваних  особиснтих  прав 
людини. Ст.  29 Констинтуції Українни  передбначає:  «кожна 
особа має право на свободну та особиснту недотонрканність».

Це  право  закріпнлене  та  регулюнється  законондавчими 
актами  як  міжнарнодного,  так  і  націоннального  рівня. 
Беручи до уваги міжнарнодний рівень,  таке право  закріп-
нлено у ст. 3 Загальнної декларнації прав людини  (1948 p.), 
ст. 9 Міжнарнодного пакту про громаднянські та політинчні 
права  (1966 p.),  ст.  5 Конвеннції  про  захист прав  людини 

і основонположних свобод (1950 р.) [4] та в інших загаль-
нновизнаних  міжнарнодних  докуменнтах.  Націоннальний 
законондавчий рівень, крім Констинтуції Українни, закріпнлює 
це право в наступнних норматнивно-правових актах: Цивіль-
нному кодексі Українни (далі – ЦК) (ст. ст. 288, 289) [5], Кри-
міннально-процеснуальному кодексі Українни  (ст.  12),  Зако-
нах Українни «Про свободну пересунвання та вільнинй вибір 
місця проживнання в Українні» [6], «Основи законондавства 
Українни про охоронну здоровн’я » [7] і так далі.

Законодавче  закріпнлення  цього  права  виступнає  стій-
коню гарантнією його забезпнечення та реалізнації. Однак для 
ціліснної та повної характнеристики права на свободну й осо-
биснту недотонрканність як невід’ємної складонвої правовної 
державнності необхіндно опрацювати історинчне походжнення 
та  теоретничні  концепнції  категонрій  «свобода»  і  «недотор-
канність».

Досліджуючи права людини, не можна обмежунватися 
лише тими  їх формулнюваннями й  аспектнами, що  закріп-
нлені на норматнивному рівні. Для ціліснної характнеристики 
права  на  свободну  й  особиснту  недотонрканність  необхіндно 
вивчити  філосонфські  категонрії  «свобода»  і  «недоторкан-
ність».

Вважається, що вперше право на особиснту недотонркан-
ність було юридичнно закріпнлено в 1215 р. у Великінй хартії 
вольнонстей. Античнному філосонфу Платонну  належинть  ідея 
обґруннтування  права  й  державни  як  соціалньних  благ,  що 
мають  своїм  обов’язком  забезпнечувати  охоронну  й  захист 
прав людини. Римськний філосонф М. Цицеронн зазначнав, що 
свободна залежинть від законінв, підкренслюючи в своїх працях 
наступнні слова: «Ми повиннні бути рабами законінв, щоб мати 
свободну». Францунзький просвінтник Ш. Монтеснк’є, визначна-
ючи свободну, наголоншував на тому, що «це право людини – 
робити  все,  дозволнене  закононм,  і  тільки  на  таких  умовах 
людина може мати повну свободну, бути вільноню у виборі 
певногно  варіаннта  поведіннки  в  межах  існуючних  у  державні 
законінв. Якщо в суспілньстві не забензпечена реалізнація прав 
і  свобод  людини,  її  недотонрканість,  таке  суспілньство  не 
може вважатнися демокрнатичним» [8, с.76].

На  думку  україннського  правозннавця  С.  Погребнняка, 
позитинвна концепнція свободни випливнає з прагненння особи 
бути господнарем власнонго життя, бажанння бути суб’єктом, 
а  не  об’єктом,  ґрунтунється  на  ідеях  публічнної  автононмії, 
самоупнравління і самовинзначення. П. Рабінонвич визначнає 
право на свободну та особиснту недотонрканність як можлив-
ність  людини  бути  незаленжною  від  інших  людей,  вільно 
здійсннювати передбначені Констинтуцією  і  законанми Укра-
їнни  права,  проявлняти  власну  волю у  своїх  висловнлюван-
нях, вчинканх і діяльнності згідно з власнинми світогнлядними 
уявленннями  та  переконнаннями  без  будь-яких  обмеженнь, 
якщо такі обмеженння прямо не передбначені Констинтуцією 
і  законанми Українни. Становнлення  ідеї  свободни  та особисн-
тої недотонрканості в історінї правовної думки показунє, що її 
зміст змінювнався залежнно від соціалньно-політичних умов, 
що вимаганло й вимаганє відповнідної трансфнормації нормат-
нивно-правової бази в рамках правовної державни [9, с. 99].

В  рамках  досліднження  права  на  свободну  й  особиснту 
недотонрканність  як  невід’ємної  складонвої  правовної  дер-
жавнності слід розгляннути категонрії «свобода» й «особиста 
недотонрканність» окремо одна від одної, щоб краще зро-
зумніти механінзм їх реалізнації та закріпнлення в умовах сьо-
годнення.

Спираючись  на  норми  розділну  ІІ  Основнного  Закону 
нашої  державни,  право  на  свободну  є  основонположним 
та розкринвається наступним чином: право на свободну при-
роднного існуванння (ст. 27); право на свободну думки й слова 
(ст.  34);  право  на  свободну  світогнляду  й  віроспновідання 
(ст.35);  право  на  свободну  об’єднання  в  політинчні  партії 
та громаднські органінзації (ст. 36); право на свободну пере-
сунвання, вільнонго вибору місця проживнання (ст. 33); право 
на  свободну  літерантурної,  художнньої,  науковної  і  технічнної 
творчонсті (ст. 54); право на свободну зібраннь (ст. 39). Отже, 
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правовні межі права на свободну окреслнюються  за допомон-
гою  загальнновідомого  правовного  постулнату  «дозволено 
все, що прямо не забороннено закононм».

Право на свободну не є абсолюнтним і може бути обме-
женне, але тільки на підстанвах та в порядкну, які чітко визна-
чнені законом. Як і будь-яке інше право, право на свободну 
має захищантися, інакше воно буде декларнативним. В свою 
чергу  право  на  особиснту  недотонрканність  проявлняється 
через складонві елеменнти, єдністнь і структнурованість яких 
розгляндається в декільнкох аспектнах. Насамперед особиснта 
недотонрканність  ґрунтунється  на  можливності  особи  бути 
захищенною від будь-яких незаконнних обмеженнь  її  індивін-
дуальної, фізичнної та психічнної недотонрканності.

Індивідуальна свободна в правовній державні дає можлив-
ність діяти відповнідно до своїх інтеренсів і уявленнь та створюнє 
умови для  здійсннення  власнонго,  індивіндуального  вибору. 
Фізичнна  недотонрканність  забезпнечується  цілою  низкою 
особиснтих  немайннових  прав,  а  саме  правом  на  життя 
(ст.  281  ЦК),  правом  на  охоронну  здоровн’я  (ст.  283  ЦК), 
правом на медичнну допомонгу (ст. 284 ЦК), правом на без-
печнне для життя і здоровн’я довкілнля (ст. 293 ЦК) тощо.

Можна виділити декілька аспектів дотримання особис-
тої недоторканності. Перший – психічна недотонрканність 
забезпнечується  неможлнивістю  посяганти  на  нормалньний 
перебінг  психічнних  процеснів  (ст.  32 Основ  законондавства 
про  охоронну  здоровн’я).  Другий  аспект  висвітнлюється 
в можливності безпернешкодно користнуватися свободною від 
неправномірних  посяганнь.  Третій  аспект  –  це можливність 
вимаганти від інших осіб не порушунвати недотонрканність. 
Четвернтий аспект наголоншує на можливності користнуватися 
правом державнного  захистну у разі  виникннення посяганнь, 
що забезпнечується діяльнністю органінв державнної влади.

Розглянувши окремі правовні  положенння меж реалізна-
ції  вище  згаданнного  права,  необхіндно  виділинти  спільнну 
правовну  норму,  яка  вказана  в  ст.  5 Конвеннції  про  захист 
прав людини й основонположних свобод  і  визначнає пере-
лінк  випадкнів,  коли  свободна  та  особиснта  недотонрканність 
можуть бути порушенні, але виключнно в рамках процеднури, 
встанонвленої закононм.

До таких випадкнів відносниться:
–  законнне ув'язнення особи після засуджнення її ком-

петнентним судом;
–  законнний  арешт  або  затримнання  особи  за  невикон-

нання законнного приписну суду або для забезпнечення вико-
нанння будь-якого обов'язку, встанонвленого закононм;

–  законнний  арешт  або  затримнання  особи,  здійсннене 
з  метою  допроваднження  її  до  компетнентного  судовонго 
органу за наявнонсті обґруннтованої підозрни у вчиненнні нею 
правопнорушення  або  якщо  вважаєнться  необхіндним  запо-
бінгти  вчиненнню  нею  правопнорушення  чи  її  втечі  після 
його вчиненння;

–  затримнання неповннолітнього на підстанві законнного 
рішенння з метою застоснування нагляднових заходінв вихов-
нного характнеру  або  законнне  затримнання неповннолітнього 
з  метою  допроваднження  його  до  компетнентного  органу 
та інші [10].

Сутність  права  на  свободну  та  особиснту  недотонркан-
ність  зводитнься  до  того, що  людина  за  своєю  природною 
є вільноню і, в свою чергу, деякі обмеженння (виключення) 
можливі  тільки  за  умови  дотримнання  певних  правовних 
гарантній, які повиннні дотримнуватись органанми й предстнав-
никами державнної влади.

Юридичні  позицінї  Констинтуційного  Суду  Українни 
(далі  –  КСУ)  за  минулі  роки  тлумачнать  право  на  сво-

бодну й особиснту недотонрканність як одне  з  визначналь-
них та фундамнентальних констинтуційних прав людини. 
Воно  є  абсолюнтним  і може бути  обмеженне,  але  тільки 
на підстанвах та в порядкну,  які чітко визначнені в  законі 
(Рішенння  КСУ  від  11  жовтня  2011  р.  №  10-рп/2011). 
КСУ  виходинть  із  того,  що  серед  фундамнентальних 
цінноснтей  дієвої  констинтуційної  демокрнатії  є  свободна, 
наявнінсть якої у особи є однією з передунмов її розвитнку 
та соціалнізації.

Право  на  свободну  є  невід’ємним  і  невідчнужуваним 
констинтуційним правом людини й передбначає можливність 
вибору  своєї  поведіннки  з  метою  вільнонго  й  всебічнного 
розвитнку,  самостнійної  дії  відповнідно  до  власнинх  рішень 
і задумінв, визначення пріоринтів, змоги робити все, що не 
забороннено  закононм,  безпернешкодного  і  на  власнинй  роз-
суд  пересунвання  по  теритонрії  державни,  обирання  місця 
проживнання  тощо.  Право  на  свободну  означанє,  що  особа 
є вільноню у своїй діяльнності від зовнішннього втручанння, 
за виняткном обмеженнь, які встанонвлюються Констинтуцією 
та Законанми Українни (Рішення КСУ від 1 червня 2016 р. 
№ 2-рп/2016). Право на свободну та особиснту недотонркан-
ність, як і будь-яке інше право, потребнує захистну від сва-
вілньного  обмеженння,  для  чого  вимаганється  періодничний 
судовинй  контронль  за  обмеженнням  чи  позбавнленням  сво-
бодни та особиснтої недотонрканності, що має здійсннюватися 
у  визначнені  закононм  часові  інтервнали  (Рішення КСУ  від 
23 листопнада 2017 р. № 1-р/2017) [11].

Висновки. Розбуднова  правовної  державни  передбначає 
затверндження  норматнивно-правових  актів,  які  забезпнечу-
ють  права,  свободни,  природнні  інтеренси  кожної  людини. 
Право  на  свободну  й  право  на  особиснту  недотонрканність 
є  окреминми  правамни,  проте  вони  тісно  пов’язані  між 
собою і водночнас виражанють різні аспектни свободни у філо-
сонфському  розуміннні:  право  на  свободну  –  позитинвний, 
а право на особиснту недотонрканність – негатинвний.

Можна визначнити, що право на свободну – це здатнінсть 
вчинятни або не вчинятни дії, що не забороннені законондав-
ством; Право на свободну розкринвається через такі права: 
на  свободну  природнного  існуванння;  на  свободну  думки 
і слова (ст. 34 Констинтуції Українни); на свободну світогнляду 
й віроспновідання (ст. 35 Констинтуції Українни); на свободну 
об’єднання  в  політинчні  партії  та  громаднські  органінзації 
(ст. 36 Констинтуції Українни); на свободуну пересунвання, віль-
нонго вибору місця проживнання (ст. 33 Констинтуції Укра-
їнни);  на  свободу літерантурної,  художнньої,  науковної  і  тех-
нічнної творчонсті (ст. 54 Констинтуції Українни); на свободуа 
зібраннь (хоча в Констинтуції буквалньно йдетьсня про право 
збиратнися мирно,  без  зброї,  і  проводнити  збори, мітингни, 
походи і демонснтрації (ст. 39 Констинтуції Українни)).

В свою чергу право на особиснту недотонрканність – це 
закріпнлені  в  норматнивно-правовних  актах  заборонни  втру-
чантися  в  певні  сфери  людськного  життя  з  боку  державни, 
органінзацій чи інших осіб. Недотонрканність розкринвають 
через наявнінсть заборонн втручанння в певні сфери людсь-
кного буття, а саме фізичнну, психічнну, моральнну, соціалньну 
та духовнну.

Враховуючи, що право на  свободну  та особиснту недо-
тонрканність можливно розгляндати з точки зору двох окре-
минх правовних категонрій, які виступнають двома відокрнем-
леними  правамни  людини,  пропоннуємо  внести  відповнідні 
зміни та поправнки до ст. 29 Констинтуції Українни, які б не 
суперенчили нормам міжнарнодного законондавства, забезпне-
чуючи ефектинвну подальншу розбуднову правовної державни 
в умовах сучаснності.
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