Затримання
Затримання - це момент, з якого,
підкоряючись наказу або застосуванню
сили, Ви змушені залишатися біля працівника
правоохоронних органів або у визначеному
ним приміщенні
Нічого не підписуйте та не давайте
жодних
пояснень
без
попередньої
конфіденційної розмови з адвокатом
Людина може бути затриманою у двох
випадках:
1. Ухвала про дозвіл на затримання:
- перевірте своє повне ім’я
причини затримання;
- строк дії даної ухвали
2. Одразу після вчинення злочину:
Затримання оформлюється Протоколом,
в якому важливо вказати:
1) точний час затримання, місце, а також
його підстави;
2) вилучені у Вас предмети
Під час затримання, у присутності двох
понятих однієї із вами статі, здійснюється
особистий обшук
До моменту складення Протоколу у
Вас немає обов’язку самостійно виймати з
кишень наявні там предмети, передавати
їх для огляду або перевірки працівникам
правоохоронних органів

NB: якщо Вам не пред’являють ухвалу
суду або не пояснюють, за вчинення якого
злочину Вас затримано - у Вас немає жодного
обов’язку підкорятися вимозі працівників
правоохоронних органів залишатися біля
них чи навпаки, прямувати із ними у будьякому напрямку

З моменту затримання Ви маєте
право вимагати:
•
•
•
•

адвоката (захисник затриманому одразу
ж надається безоплатно за рахунок
держави);
нічого не говорити/не давати свідчень
без
адвоката
та
попереднього
конфіденційного спілкування з ним;
негайно повідомити про своє затримання
будь-яку визначену Вами людину (родича,
друга, соціального працівника тощо);
медичну допомогу (у тому числі
забезпечення безперервного лікування
ЗПТ, АРТ тощо)

Затримання
(включає
у
себе
особистий обшук та вилучення препаратів
ЗПТ)
Після
затримання
Ви
маєте
негайно повідомити правоохоронців про
перебування на програмі ЗПТ

Як розмовляти з правоохоронцями?
Перш ніж спілкуватися із працівником
правоохоронного органу, Ви повинні ознайомитися із його службовим посвідченням та
зафіксувати наявну там інформацію (записати
ПІБ, посаду, орган та строк дії).
У вас немає обов’язку пред’являти
Документи, що посвідчують Вашу особу,
якщо Вам не пред’являють орієнтування на
Вас, або схожу на Вас візуально особу
Спілкування із органами правопорядку
може відбуватися виключно у таких
випадках:
• письмова повістка про виклик, яка
повинна бути вручена не менше, як за
три дні до самого допиту. Пропущення
триденного
строку
є
поважною
причиною не з’являтися на допит;
• підтвердженням
отримання
Вами
Повістки є особистий підпис на
самій Повістці або на Повідомленні
про
вручення
рекомендованого
повідомлення, відеозапис вручення,
Ваша відповідь на електронний лист яким
Вам було надіслано Повістку.
Телефонний дзвінок невідомої особи
не є належним способом повідомлення про
виклик для проведення слідчих дій.
NB: із адвокатом потрібно зв’язатися
одразу після отримання повістки для
підготовки та узгодження подальших дій.
Самостійно, без адвоката та повідомлення
родичів чи близьких осіб, соціального
працівника, до правоохоронних органів
для проведення слідчих дій приходити не
можна!

Якщо у Вас є питання, зверніться до своєї
сервісної органзаніції:
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Розголошення медичної таємниці (статус
та діагноз, перебування на програмах ЗПТ,
АРВТ тощо)
Відмова від надання медичної допомоги,
ускладнення процесу отримання медичної
допомоги в зв’язку із ВІЛ-позитивним статусом людини
Ненадання медичної допомоги/переривання безперервного медичного лікування з
моменту затримання правоохоронними органами та в місцях несвободи
Застосування фізичного та психологічного
насильства з боку працівників правоохоронних органів
Незаконне затримання/позбавлення волі
правоохоронними органами - випадки поновлення порушених прав
Вилучення препаратів ЗПТ, АРВТ правоохоронними органами під час особистого
обшуку. Ненадання на сайті повторно препаратів ЗПТ, АРВТ без наявності протоколу
особистого обшуку
Перешкоди в отриманні ЗПТ пов’язані із
неможливістю людині з’явитися в медичну
установу самостійно (випадки не пов’язані
із обмеженням/позбавленням волі)
Випдаки дискримінації у звязку із належністю до уразливих категорій людей
Гендерне насильство щодо працівників та
працівниць комерційного сексу (люди, які
надають сексуальні послуги за винагороду)
Примусове позбавлення батьківських прав,
у зв’язку із належністю до уразливих категорій. Представництво інтересів у випадках позбавлення батьківських прав іншого
з батьків, у зв’язку з домашнім насильством

Що необхідно повідомити адвокату?*
•
•
•
•
•

Своє повне ім’я та контактні дані;
ПІБ та засоби зв’язку із Вашою контактною
особою (родич, друг, соціальний працівник)
Точні час, місце та обставини Вашого
затримання або усі обставини справи та Ваші
очікування щодо її вирішення;
Наявність хронічних захворювань, участь
у програмах безперервного медичного
лікування (ЗПТ, АРВТ тощо);
Соціальні зв’язки (наявність утриманців,
дітей, роботи, постійного місця проживання
тощо)

* уся інформація, яку Ви повідомляєте адвокату
є конфіденційною і не може бути розголошена
без Вашого на це письмового дозволу
Також:
•
•
•

дізнайтесь ПІБ Вашого адвоката, його
контактні дані, способи та графік зв’язку;
ознайомтесь із його Посвідченням та
Дорученням/Договором
про
надання
правової допомоги;
перевірте чи саме ця людина зазначена у
Дорученні/Договорі про надання правової
допомоги

Пам’ятки розроблено Українською
фундацією правової допомоги за підтримки
Програмної ініціативи «Громадське
здоров’я» Міжнародного фонду
«Відродження»

Пам’ятка
Перші дії
у проблемних
ситуаціях
Телефон гарячої лінії системи
безоплатної правової допомоги (БПД):
0-800-213-103
Українська Гельсінська спілка з прав
людини. Приймальня
office@helsinki.org.ua
(044) 383 95 19
(094) 928 65 19
Телефони гарячих ліній підтримки:
«Легалайф-Україна» - гаряча лінія
для працівників комерційного сексу
0674507774; 0504507774
Національна Гаряча лінія з питань
наркозалежності та ЗПТ
0-800-507-727
Протидія домашньому насильству
«Ла-Страда Україна»
116 123

