
Знай свої права 

 

Конституція України гарантує кожному:  

право на повагу до його гідності (ч. 1 ст. 28); 

право на свободу та особисту недоторканність (ч. 1 ст. 29); 

право невідкладного ознайомлення з мотивами арешту чи затримання (ч. 4 

ст. 29); 

право на невідкладне роз’яснення прав (ч. 4 ст. 29); 

право з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися 

правовою допомогою захисника (ч. 4 ст. 29); 

право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання (ч. 5 ст. 29); 

право вимагати негайного повідомлення родичів про свій арешт чи 

затримання (ч. 6 ст. 29); 

право вимагати негайного звільнення якщо протягом сімдесяти двох годин з 

моменту затримання особі не вручено вмотивованого рішення суду про 

тримання її під вартою (ч. 3 ст. 29); 

право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, 

що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ч. 2 ст. 29); 

право на недоторканність житла (ч. 1 ст. 30); 

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 

розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк (ст.. 40); 

право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (ч. 3 ст. 55); 

право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

яких є Україна (ч. 4 ст. 55); 

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень (ст. 56); 

право на правову допомогу яка надається безкоштовно у передбачених 

законом випадках, та на вільний вибір захисника своїх прав (ч. 1 ст. 59); 

право не доводити свою не винуватість у вчиненні злочину (ч. 2 ст. 62); 

право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної 

шкоди, завданої безпідставним засудженням, у разі скасування вироку суду 

як неправосудного (ч. 4 ст. 62); 

право відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 

близьких родичів, коло яких визначено законом (ч. 1 ст. 63). 

 


