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За зазначених вище умов договір буде укладатися без участі людини; учасники тор-
гів та заінтересовані особи зможуть спостерігати або отримати інформацію про всі тран-
закції, що відбувалися в процесі торгів; кожна особа (крім випадків, встановлених зако-
ном) зможе бути учасником торгів; учасник, який зробить ставку буде усвідомлювати, що 
він вчиняє достатньо дій, для виникнення відповідних майнових зобов’язань, за порушен-
ня яких він буде нести певну майнову відповідальність. Вказане дозволить не тільки ви-
конати завдання забезпечення прозорості, відкритості та доступності торгів, але й при-
зведе до усунення ризиків, пов’язаних із проведенням звичайних електронних торгів. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СВОБОДА»  
ТА «ОСОБИСТА НЕДОТОРКАННІСТЬ» У СІМЕЙНОМУ  

ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Останнє десятиліття XX століття для України стало вирішальним та доленосним, 
вказавши вектор розвитку країни. І цей вектор спрямував до Європи, до створення цивілі-
зованого, демократичного суспільства.  

Україна обрала стратегічним напрямком розвитку інтеграцію в європейський еконо-
мічний і політико-правовий простір. Вступ до Європейського Союзу (ЄС) визначений клю-
човим зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою України на найвищому 
державному рівні. 

Європейський шлях нашої держави вимагає серйозних зусиль щодо реформування 
української правової системи у напрямку забезпечення прав людини. Серед особистих 
немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, важливу роль 
відіграє право на свободу та особисту недоторканність. 

Стаття 29 Конституції України гарантує: «Кожна людина має право на свободу та 
особисту недоторканність». Ці норми знайшли своє відображення у кримінальному та 
сімейному законодавстві. 

Щоб дійсно уявити собі значення цих понять необхідно звернутися до філософії. 
З точки зору сучасної філософії – «Несвідомої» свободи не існує. В такому випадку 

«свобода» вторинна по відношенню до «необхідності» і до «свідомого». Сучасні дослі-
дження в сфері вищої нервової діяльності людини підтверджують відсутність свободи в 
«несвідомому», де є лише «необхідність» у вигляді інстинктів. Однак висновок зроблений 
матеріалістами з такій послідовності походження категорій викликає ряд питань. Таке 
визначення свободи висказав ще Спіноза, який розумів її як свободу «… від рабської 
залежності людини від зовнішніх обставин, але не взагалі від них, а від найближчих, від 
приватних і випадкових. І, навпаки залежність від універсальної зв’язку речей, – які діють 
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у згоді з нею». Як пізнану універсальну необхідність, «… як акт постійно – що триває зві-
льнення з полону найближчих зовнішніх обставин, – як діяльність мислячого тіла в світі 
речей».  

Насилля, як філософська категорія з найдавніших часів у філософії, історії, політич-
ній науці, соціології сформувалися дві позиції у визначенні природи насильства. Предста-
вники першої вважали насильство природженою властивістю людини. «Ми, – вважав 
філософ М. Бердяєв, – живемо в насильстві, оскільки живемо у фізичному тілі. Закони 
матеріального світу – закони насильства». Прихильники другої позиції вважали насильс-
тво результатом соціального й культурного середовища, в якому живе людина. Створен-
ня умов у суспільстві для його духовного розвитку, для виховання людини – в цьому вба-
чали порятунок від насильства. Толстой бачив свободу: «Свобода в том, что человек 
может иметь радость сознательного подчинения высшему закону своей жизни» 
Л. Толстой, та інші. 

Проблема насильства з метою його попередження сьогодні вивчається в різних ас-
пектах і розглядається багатьма галузями знань. 

Юриспруденція акцентує увагу на порушенні правових норм, закріплює поняття на-
сильство в сім’ї як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економі-
чного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії 
порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і нано-
сять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.  

Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як соціальної девіації і ви-
значає його як явище дискримінації особи і сім’ї, утиск або обмеження її/їх прав і свобод.  

З економічної точки зору насильство можна розглядати як незаконну дію, яка при-
носить значно більший прибуток, ніж узаконені види діяльності в тій або іншій сфері.  

У філософії насильство визначається як застосування сили або загроза її застосу-
вання, як зведення сили в закон людських відносин. 

Отже, підсумовуючи вищевказане, можна виділити наступні ознаки насильства є:  
– дія, і ця дія повинна бути не пасивною, а активною; 
– дія повинна бути на когось спрямована; 
– ця дія повинна мати примусовий вплив на потерпілого; 
– шкода життю, здоров’ю, особистій свобод, тілесні ушкодження та тощо; заляку-

вання, погроза іншій людині; 
– обов’язково відбувається умисно.  
Право на свободу та особисту недоторканність, передбачене ст. 29 Конституції 

України. 
У кримінальному праві, треба розуміти як право не бути свавільно позбавленим во-

лі, а також право бути звільненим у певний термін в разі затримання, арешту або позбав-
лення волі, які відбувалися згідно із законом. 

Це право передбачає, що будь-які інші особи, в тому числі службові і серед них 
представники суду і правоохоронних органів, зобов’язані не порушувати фізичне право 
особи знаходитися в певний час у певному місці. Це право може обмежуватись тільки на 
підставах та в порядку, визначених законом. 

Порушення зазначеного права може виявитися у затриманні особи в місці, де вона 
взагалі не бажає або більше не бажає перебувати (обмеження волі), а також в поміщенні її в 
місце, яке вона не має змоги вільно залишити, хоча бажає цього (позбавлення волі). Такими 
місцями можуть бути як приміщення (кімната, камера, погріб тощо) чи комплекси приміщень 
(місце позбавлення волі, психіатрична лікарня), так і інші місця (дах багатоповерхового 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 185 

будинку, транспортний засіб) чи місцевості (скала, острів, ділянка місцевості, де особу 
тримають як заложника). 

Дане право закріплене у цілій низці міжнародних актів: Європейська конвенція про 
захист прав і основних свобод людини 1950 року (підписана Україною 09.12.1995, ратифі-
кована Україною 17.07.1996); Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації у відно-
шенні до жінок 1979 року (підписана Україною 17.07.1980, ратифікована Україною 
24.12.1980, вступила в дію для України 03.09.1981); Конвенція про права дитини 1989 року 
(підписана Україною 14.02.1990, ратифікована Україною 28.02.1991, вступила в дію для 
України 27.09.1991), Загальна декларація з прав людини (1948 р.). Вступивши до Ради 
Європи (1995 р.) і ратифікувавши 17 липня 1997 р. зазначену Конвенцію та ряд Протоко-
лів до неї (Перший протокол і Протоколи № 2, 4, 7 та 11), Україна визнала її чинність у 
національній правовій системі та обов’язковість рішень Європейського Суду з прав люди-
ни з усіх питань, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. 

У Сімейному кодексі дана норма знайшла своє відображення у ст. 56, особиста 
свобода та недоторканність, як особисте немайнове право подружжя. Свобода у даному 
контексті розглядається як вільний вибір місця проживання, право на припинення шлюбу. 
Для існування шлюбу та сім’ї визначальним є лише ставлення чоловіка та дружини до 
продовження та підтримання шлюбних відносин, їх внутрішня воля і надалі здійснювати 
сімейні функції. У ч. 2 ст. 3 СК зазначено, що подружжя вважається сім’єю і тоді, коли 
дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за 
батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.  

Особисту недоторканність законодавство визначає як примушення у вигляді насил-
ля – психічного та фізичного. 

Право особи на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним. У передба-
чених законом випадках, особливо у сімейному провадженні, вони є відносними. Тобто 
тісно пов’язані з особистістю. 

Прикладом здійснення права на свободу в сімейному праві може слугувати справа 
від 10 жовтня 2011 року близько 21:40 години гр. ОСОБА_1 прийшов додому у нетвере-
зому стані, кричав на свою дружину, ОСОБА_1, сина, ОСОБА_2, висловлювався в їх 
сторону нецензурними словами та словесно погрожував фізичною розправою, чим здій-
снив насильство у сім’ї. Вина ОСОБА_1 у вчиненому правопорушенні стверджується 
матеріалами справи. У зв’язку з тим, що в діях ОСОБА_1 наявні ознаки адміністративного 
правопорушення передбаченого ст. 173-2 КУпАП, враховуючи особу правопорушника, 
матеріали адміністративної справи та вимоги передбачені ст. 33 КУпАП, застосував стяг-
нення у виді штрафу, яке буде необхідним та достатнім для досягнення мети визначеної 
ст. 23 КУпАП – виховного впливу та запобігання вчиненню нових правопорушень. Керую-
чись ст. 283, 284 КУпАП. Аналізуючи інші справи з порушенням права на особисту свобо-
ду та недоторканність, можна дійти до висновку, що суди з метою забезпечення єдності 
судової практики, зокрема в частині її відповідності міжнародним стандартам, здійснюючи 
правосуддя, поряд із нормами національного законодавства мають застосовувати і нор-
ми Конвенції. Оскільки у Конвенції є низка характерних особливостей, її положення мають 
загальний характер, а права людини здебільшого констатуються у ній в абстрактній, оці-
ночній формі, правильне розуміння її норм розкривається у рішеннях Європейського Суду 
з прав людини, які містять правові позиції щодо суті положень зазначеного міжнародно-
правового акта, а також змісту та обсягу гарантованих ним прав. 

Оскільки за змістом ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами, а юрисдикція їх поширюється на всі правовідносини, що виникають у 
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державі, ключову роль у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян на 
національному рівні відведено саме судам. 
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КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ:  
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

Медична послуга є різновидом цивільно-правових послуг, тому для неї, як і для 
будь-якої послуги, важливе значення має якість. Глава 63 ЦК України не містить критерії 
оцінки якості послуг в договірних відносинах. Такі критерії передбачені в главі 61 ЦК Укра-
їни (ст. 857). За аналогією закону можна визначити, що якість медичних послуг повинна 
відповідати умовам договору, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичай-
но ставляться до послуг такого виду. 


