До вх. № 18/107 від 15 червня 2022 року
Суб’єкт права на конституційну скаргу – громадянин Оніщенко Руслан
Ілліч – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати
таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),
положення частини шостої статті 615 Кримінального процесуального кодексу
України від 13 квітня 2012 року № 4651–VI (у редакції Закону України „Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону
України «Про попереднє ув’язнення» щодо додаткового регулювання
забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану“ від
3 березня 2022 року № 2111 – ІХ) (далі – КПК України), відповідно до якого:
„У разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою та
неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання
під вартою в установленому цим Кодексом порядку обраний запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення
відповідного питання судом, але не більше ніж на два місяці“.
На думку автора клопотання, оспорюване положення суперечить
вимогам статті 3, частин першої, другої статті 8, частини першої статті 29,
частин першої, другої статті 55, частини першої статті 59, частини другої
статті 63, частин першої, другої статті 64, частин першої, другої, третьої
статті 129 Конституції України.
Автор клопотання зазначає, що внаслідок застосування частини шостої
статті 615 КПК України в остаточному судовому рішенні – ухвалі
Шевченківського районного суду міста Києва від 17 березня 2022 року
порушено його права: на доступ до суду (стаття 55 Конституції України); на
свободу та особисту недоторканність (стаття 29 Конституції України); на
захист (стаття 63 Конституції України, статті 20, 42 КПК України), на правову
(правничу) допомогу (стаття 59 Конституції України); на реалізацію
конституційних прав, передбачених статтями 29, 55, 59, 63 Конституції
України у повному обсязі, які не підлягають обмеженню в умовах воєнного
стану (стаття 64 Конституції України); на розгляд справи незалежним судом з
дотриманням основоположних принципів кримінального судочинства
(стаття 129 Конституції України, стаття 7 КПК України).

