
 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що прини-
жує його гідність, поводженню чи покаранню (ст. 28 Конституції Украї-
ни).

 Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, встановлених законом
 (ст. 29 Конституції України).

 Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст.59 Конституції Украї-
ни).

 Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

 Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо дове-
деності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 Конституції Украї-
ни).

 Особа не несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний 
має право на захист (ст. 63 Конституції України).

Пам’ятка!
про права затриманого за вчинення
кримінального правопорушення

(вручення пам’ятки не визначає
Ваш процесуальний статус як затриманого) 

Стримайте свої емоції, заспокойтесь.

Ви зобов’язані поводитися гідно, бути ввічливим з поліцей-
ським.

Повідомте адвоката регіонального центру безоплатної 
вторинної правової допомоги про Ваше затримання: номер 
гарячої лінії – 0 800 213 103 (цілодобово).

Важливо:
Оцініть свій стан здоров’я!

Пам’ятайте: якщо Вам зле або у Вас є хронічні захворювання 
Ви маєте право отримати допомогу лікаря (у тому числі за 
Вашим вибором).

Ви маєте право обрати стать лікаря який Вас оглядатиме.

Повідомте працівнику поліції контакти Вашого лікаря у разі 
потреби.

Якщо маєте додаткові запитання – дзвоніть на гарячу лінію 
Національної поліції України за номером 0 800 500 202 
(цілодобово).

Як себе поводити, якщо Вас затримали 
поліцейські:



Додаток 3
до Порядку інформування осіб про права свідка, потерпілого, заявни-

ка та затриманого шляхом вручення поліцейськими пам’яток 
(підпункт 1, пункту 2, розділу ІІ)

Пам’ятайте!
Відповідно до статті 209 Кримінального процесуально-
го кодексу України особа є затриманою з моменту, 
коли вона силою або через підкорення наказу змуше-
на залишатися поряд із уповноважено службовою 
особою чи в приміщенні, визначеному уповноваже-
ною службовою особою.

Поводження із затриманим має відповідати поводжен-
ню з невинуватою особою. 

Ваша відмова від адвоката не допоможе пришвидшити 
Ваше звільнення. Ваша відмова від адвоката, наданого 
за рахунок держави, можлива лише у його присутно-
сті;

Ви маєте право радитись із Вашим адвокатом у 
будь-який час. Прізвище, ім’я, по батькові та посаду 
поліцейського звірте з його посвідченням та службо-
вим жетоном.

Ви маєте право мати адвоката за рахунок держави негайно, 
але не пізніше, ніж через 2 години після затримання (на весь 
час затримання).

Для встановлення Вашої особи Ви повинні назвати праців-
нику поліції Ваші прізвище, ім’я, по батькові та дату народ-
ження.

Відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояснен-
ня щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом.

Ви можете назвати прізвище, ім’я, адресу або телефон члена 
сім’ї, близького родича або іншої особи (за Вашим вибором), 
який має бути негайно поінформованим поліцією про Ваше 
затримання.

Ви маєте право бути негайно повідомленим зрозумілою 
мовою про підстави затримання (у вчиненні якого правопо-
рушення Вас підозрюють).
 
Ви не зобов’язані доводити свою невинуватість.

Ви маєте право на сповіщення консульської установи про 
Ваше затримання, якщо Ви є громадянином іншої держави. 
Повідомте поліції номер телефону консульства (якщо він 
Вам відомий).

Що треба знати, якщо Вас затримали 
поліцейські!


