
ПАМ’ЯТКА
ПРО ПРАВО НА ЗАХИСТ

при кримінальному затриманні



Особа є ЗАТРИМАНОЮ з моменту, коли силою або через підкорення
наказу змушена залишатися поряд з уповноваженою службовою особою
чи в приміщенні, визначеному уповноваженою особою (ст. 209 КПК¹).  
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УПОВНОВАЖЕНА СЛУЖБОВА ОСОБА, 
ЯКА ЗДІЙСНИЛА ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЗОБОВ’ЯЗАНА: 

В ТОМУ ЧИСЛІ РОЗ’ЯСНИТИ ЗАТРИМАНОМУ ЗАГАЛЬНУ ПРОЦЕДУРУ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА:

обов’язок правоохоронного органу забезпечити затриманому допомогу у встановленні зв’язку із власним 
захисником або особами, які можуть запросити обраного захисника за бажанням затриманого 
(ч. 3 ст. 12, п. 7 ч. 3 ст. 42, ч. 1 ст. 48 КПК);

одночасний обов’язок правоохоронного органу негайно повідомити відповідний центр БВПД про затримання
(ч. 4 ст. 213, ч. ч. 2, 3 ст. 49 КПК);

обов’язок адвоката БВПД негайно приїхати до місця тримання затриманого та провести конфіденційне 
побачення – незалежно від наявності або відсутності вимоги затриманого забезпечити адвоката 
(ч. 2 ст. 47 КПК, п. 8 Порядку БВПД3 );

обов’язок правоохоронного органу допустити до затриманого всіх захисників негайно по мірі їх прибуття, 
забезпечивши конфіденційність побачення з ними, не чинити жодних перешкод адвокатам, як обраному, 
так і БВПД (ч. 5 ст. 46 КПК);

право затриманого відмовитись від адвоката БВПД у разі наявності обраного власного
адвоката, в т.ч. до моменту прибуття останнього (ст. 54 КПК);

обов’язок адвоката БВПД відмовитись від участі в захисті затриманого за наявності у нього іншого адвоката, 
впевнившись в присутності затриманого, що це дійсно має місце (ст. 54 КПК, п. 9 Порядку БВПД).
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ПРАВО негайно повідомити будь-яких осіб за вибором затриманого
про його затримання, місце перебування та про необхідність запро-
шення адвоката (ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 20, п. 7 ч. 3 ст. 42, ч.1ст. 213 КПК);

ПРАВО мати захисника
за самостійним,свідомим
та вільним вибором 
затриманого
(ч. 1 ст. 20, п. 3 ч. 3 ст. 42, 
ст. ст. 45, 46, 48, 49 КПК):

обраного адвоката за власним 
бажанням;

призначеного адвоката із системи 
безоплатної вторинної правової 
допомоги (БВПД2 ), що надається 
за рахунок держави 
(ч. 3 ст. 20, ч. 4 ст. 213 КПК).

ПРАВО мати побачення з захисниками до першого допиту 
з дотриманням умов, що забезпечуютьконфіденційність спілкування 
(п. 3 ч. 3 ст. 42, ч. 5 ст. 46 КПК);

НЕГАЙНО РОЗ’ЯСНИТИ 
ЗАТРИМАНОМУ 
зрозумілою для нього 
мовою наступні права 
(ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 208, 
п. 2 ч. 3 ст. 212 КПК):
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NB!

NB!

NB! НЕДОСТАТНЬО формального надання затриманому письмової пам’ятки з переліченими
правами, без усного повідомлення визначеної інформації та реального її роз’яснення 
(ч. 8 ст. 42 КПК).
Отже, необхідно детально пояснити затриманому зрозумілою для нього мовою зміст його 
прав та порядок їх реалізації, дати змістовні відповіді на всі супутні питання затриманого.

Роз’яснення процесуальних прав не має сенсу 
без ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
затриманим (надання йому телефону для здійснення дзвінка 
з метою повідомлення близьких, рідних та адвоката 
про затримання та місце перебування, виділення
кімнати для конфіденційного побачення з захисником тощо) 
(ч. 3 ст. 12, ч. 5 ст. 46, ч. 1 ст. 48 КПК).

За першою вимогою затриманого має бути забезпечена УЧАСТЬ обраного АДВОКАТА.
Будь-які обіцянки та вмовляння відмовитися від захисника, посилання на заважання адвокатом
проведенню досудового розслідування та зайвості захисника за лояльного відношення 
до затриманого з боку слідства, що створює для підозрюваного ситуацію небажаного конфлікту 
з правоохоронцями, ставить його в ще більш уразливе становище і є НЕДОПУСТИМИМ.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
РЕАЛІЗАЦІЮ 
РОЗ’ЯСНЕНИХ ПРАВ 
ЗАТРИМАНОГО;
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В ЖОДНОМУ РАЗІ 
НЕ ДОПУСКАТИ:

вмовляння або наполягання на виборі конкретного захисника, 
а також відмови від захисника (ч. 1 ст. 48 КПК);

будь-які інші порушення чи необґрунтовані та незаконні 
обмеження права людини на захист (ч. 1 ст. 20 КПК).

зловживання правом залучення адвоката із системи безоплатної 
правової допомоги для захисту за призначенням за наявності 
у затриманого власного обраного адвоката, прибулого
на місце (ч. 1 ст. 48 КПК);

перешкоджання участі будь-якого захисника у наданні правової 
допомоги затриманому як обраного, так і адвоката БВПД:
конфіденційному спілкуванні, участі у будь-яких процесуальних діях; 
несвоєчасне повідомлення захисника про затримання, про місце 
перебування затриманого чи вчинення інших процесуальних дій 
(ч. 5 ст. 46 КПК);

ненадання можливості затриманому повідомити інших осіб 
про своє затримання, конкретне місце перебування 
та про необхідність запрошення адвоката 
(ч. 1 ст. 213 КПК);
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NB!

NB! NB! При затриманні людини за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення
правоохоронці зобов’язані негайно викликати адвоката, в тому числі, шляхом 
повідомлення відповідного центру БВПД.

ПОРУШЕННЯ вказаних правил тягне за собою кримінальну, дисциплінарну, цивільно-
правову відповідальність. Порушення права на захист визнається істотним порушенням 
прав та свобод людини і тягне за собою визнання отриманих доказів недопустимими 
(ст. 87 КПК), що виключає їх юридичну силу та сенс надання до суду.

«Бєлоусов проти України», 07.11.2013 р.;

«Брюско проти Франції», 14.10.2010 р.;

«Душка проти України», 03.02.2011 р.;

«Зайченко проти Росії», 18.02.2010 р.;

«Корнейкова проти України», 19.01.2012 р.;
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навіть без висловлювання 
затриманим необхідності 
допомоги адвоката 
(ч. 1 ст. 49 КПК);

навіть при відмові затриманого
мати адвоката, при висловленому
бажанні захищати себе самостійно4, 
(ч. 2 ст. 54 КПК);

навіть за відсутності наміру 
слідчого/прокурора подавати до суду 
клопотання про вжиття запобіжних заходів 
до затриманого (ч. 4 ст. 213 КПК);

навіть за наявності наміру 
слідчого/прокурора звільнити 
затриманого до спливу 60 годин 
з моменту затримання.

УЧАСТЬ АДВОКАТА БВПД МАЄ БУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНА НЕГАЙНО ПІСЛЯ ЗАТРИМАННЯ (Ч. 4 СТ. 213 КПК):

КОРИСНІ ТА НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕННЯ ЄСПЛ ПРИ ЗАТРИМАННІ ЛЮДИНИ (Ч. 2 СТ. 8, Ч. 5 СТ. 9 КПК):

«Нечипорук і Йонкало проти України», 21.04.2011 р.;

«Смолик проти України», 19.01.2012 р.;

«Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», 30.08.1990 р.;

«Хачі Озен проти Туреччини», 12.04.2007 р.;

«Шабельник проти України», 19.02.2009 р.

Автор: 
Островська Марія Анатоліївна, адвокат, заступник Голови Комітету НААУ 
по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

1Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. (зі змінами станом на жовтень 2018 року)
2Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги -  legalaid.gov.ua/ua/local-centres
3Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363
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