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У 2013 році держава Україна представила сьому періодичну
доповідь про виконання положень Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права. За результатами розгляду цієї
доповіді Комітет з прав людини видав заключні зауваження,
які містили цілий перелік рекомендацій. Вони стосувалися
питань удосконалення антидискримінаційного законодавства,
посилення структури Офісу Уповноваженого ВР з прав людини,
протидії тортурам, попередження домашнього насильства
тощо. Ці рекомендації, залишаючись цілком актуальними і
сьогодні, не містять важливого елементу, що виник у 2014 році та
суттєво вплинув на життя всього українського суспільства та на
функціонування української держави. Цим важливим елементом
є міжнародний збройний конфлікт.
Даний тіньовий звіт зосереджений на аналізі численних
порушень прав осіб, що постраждали внаслідок конфлікту
в Україні, а саме - внутрішньо переміщених осіб, осіб, що
залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях
України, а також осіб, які були позбавлені особистої свободи
з політичних мотивів на тимчасово окупованих територіях
України.

Публікація підготовлена в рамках реалізації проекту ПРООН
“Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав
людини в Україні”, що реалізовується за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії.
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ДИСКРИМІНАЦІЯ ВПО ТА ОБМЕЖЕННЯ
ГАРАНТОВАНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
(СТАТТІ 2, 25, 26)
Внутрішньо переміщені особи (далі - ВПО) та особи, які залишилися
проживати на тимчасово окупованих територіях (далі - ТОТ), стикаються
із численними проявами дискримінації, пов’язаними із встановленими
обмеженнями прав та свобод. Зокрема, неможливість голосувати на
місцевих виборах, отримувати пенсійні виплати на загальних підставах,
обмеження свободи пересування, обмеження у підприємницькій діяльності,
податковій та банківській сферах тощо.
Одним із найпоширеніших проявів дискримінації осіб, що постраждали
внаслідок конфлікту, є дискримінація при реалізації права на пенсію,
яка є невід’ємним елементом соціального захисту. Хоча для мешканців
окупованого Криму існує процедура отримання пенсії без необхідності
ставати на облік як ВПО, ця процедура є недосконалою: вона передбачає
можливість звернення тільки до визначених відділень Пенсійного фонду,
надання декларації про відсутність громадянства РФ та пересилання
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паперової пенсійної справи з розголошенням персональних даних державіагресору. В той же час, для мешканців тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей процедури отримання пенсії без реєстрації
у якості ВПО не існує.

Рекомендації:
■■ усунути дискримінаційні положення законодавства по відношенню до
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на ТОТ;
■■ створити рівні умови реалізації прав і свобод для всіх осіб, незалежно
від місця реєстрації проживання та/або факту внутрішнього переміщення;
■■ скасувати законодавчі норми щодо визнання нерезидентами осіб, які
мають зареєстроване місце проживання на ТОТ Криму;
■■ забезпечити право на соціальний захист осіб, що постраждали
внаслідок міжнародного збройного конфлікту в Україні, без дискримінації
(зокрема, за ознакою місця проживання);
■■ Верховній Раді України - прийняти законопроект № 6692 “Про внесення
змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим
категоріям громадян”, що був розроблений коаліцією неурядових
організацій, та який передбачає механізм рівного доступу до права на
пенсію для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на ТОТ.
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ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ
(СТАТТЯ 12)
Існує багато проблем, які виникають при перетині адміністративного кордону з
Кримом і лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей. В першу чергу,
це відсутність (офіційна заборона) транспортного пасажирського сполучення через
адміністративний кордон (з 2014 року) та лінію зіткнення (з 2015 року). При цьому,
кількість перетинів меж ТОТ щороку збільшується і в 2018 році сягнула 13,6 млн.
Разом із тим, продовжує діяти дозвільний порядок перетину лінії зіткнення в межах
Донецької та Луганської областей.
Ще однією суттєвою проблемою є обмеження на перевезення особистих речей.
На сьогоднішній день запроваджений вичерпний перелік речей, що дозволені для
переміщення, замість списку того, що провозити заборонено. Неврегульованим (а
відтак - неможливим) залишається переміщення власних речей у разі повернення
на постійне місце проживання на ТОТ; порядок переміщення до місць поховання
пам’ятників, тіла, праху померлого; порядку переміщення з ТОТ товарів, які можна
розцінювати як такі, що можуть становити історичну та культурну цінність (книги,
ікони, картини, інше); порядку переміщення тварин тощо.

Рекомендації:
■■ відновити транспорте пасажирське сполучення з ТОТ Криму та
Донецької і Луганської областей;
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■■ скасувати дозвільну систему, що передбачає отримання дозволу
фізичної особи для перетину лінії зіткнення в межах Донецької та
Луганської областей;
■■ розглянути можливість відкриття додаткових КПВВ у Луганській
області;
■■ забезпечити належне облаштування КПВВ у межах Донецької та
Луганської областей та на адміністративному кордоні з ТОТ Криму;
■■ визначити перелік речей, перевезення яких через адміністративний
кордон із Кримом/лінію зіткнення в Донецькій та Луганській областях
є забороненим (замість переліку дозволених товарів, якій існує на
сьогоднішній день);
■■ спростити правила перетину адміністративного кордону з Кримом для
дітей, які не досягли 16 років, та які не мають паспортного документу.

РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТІВ НАРОДЖЕННЯ ТА СМЕРТІ,
ЩО ВІДБУЛИСЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИДАЧА
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ
(СТАТТЯ 16, ЧАСТИНА 2 СТАТТІ 24)
На сьогоднішній день в Україні зберігається ситуація, в якій фактично всі
документи, видані на ТОТ, не визнаються владою України. Це стосується, в тому
числі, документів, що підтверджують факт народження та смерті осіб на ТОТ.
Запроваджена спрощена судова процедура визнання фактів народження та смерті
не є достатньо ефективною: кількість свідоцтв про народження, виданих за цією
спрощеною процедурою станом на 31 липня 2018 року, становить 20 891, але, за
оцінками, реальна кількість народжених дітей на ТОТ Донецької та Луганської
областей становить 62 560. Разом із тим, тільки 10% дітей, народжених на ТОТ Криму,
отримали свідоцтва про народження, видані Урядом України. Застосування судової
процедури призводить до подовження строку розгляду документів, фінансових
витрат мешканців ТОТ, а також до збільшення навантаження на судову владу.
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Крім проблем із отриманням документів, що підтверджують факт народження
та смерті на ТОТ, існують певні проблеми з отриманням паспорту громадянина
України особами, що мешкають чи мають зареєстроване місце проживання на ТОТ.
Основна проблема, із якою стикаються такі особи, - необхідність проходження так
званої ідентифікації. При отриманні паспортів діти з ТОТ та діти з числа ВПО не
можуть зареєструвати своє місце проживання на ТОТ. В такому разі, вони обмежені
у реалізації прав та свобод та додаткових гарантій, які надаються державою для
дітей, що постраждали внаслідок конфлікту. Крім того, в подальшому це призводить
до унеможливлення реалізації певних прав, зокрема, права на участь у виборах.

Рекомендації:
■■ запровадити адміністративну (позасудову) процедуру встановлення
фактів народження і смерті, що мали місце на тимчасово окупованих
територіях України;
■■ запровадити прозорі механізми проведення ідентифікації фізичних осіб
при отриманні ними паспортних послуг (зокрема, оформлення паспорту
громадянина України);
■■ забезпечити можливість дітям з ТОТ отримувати реєстрацію місця
проживання за адресою на ТОТ.
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ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЩОДО ВПО
ТА МЕШКАНЦІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ (СТАТТЯ 17)
Особи, що зареєстровані як ВПО, регулярно зазнають втручання в їхнє
особисте і сімейне життя через збір і розповсюдження їхніх персональних
даних. Зокрема, державні органи збирають дані щодо переміщення ВПО на
ТОТ. Ще одним із прикладів обміну персональною інформацією щодо ВПО
між різними державними органами є проведення процедури так званої
верифікації соціальних виплат. Одним із наслідків проведення регулярної
верифікації щодо ВПО протягом майже трьох років стали численні випадки
кримінального переслідування переселенців “за надання неправдивих
даних” для отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг.

Рекомендації:
■■ забезпечити умови захисту персональних даних ВПО під час проведення
процедури верифікації отримувачів соціальних виплат;
■■ припинити практику передачі персональних даних мешканців ТОТ
Криму до органів пенсійного фонду Російської Федерації.
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СВОБОДА СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ НА ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
(СТАТТЯ 18)
В силу того, що держава Україна не контролює частину своєї території, що
була окупована Російською Федерацією, реалізація державної політики,
направленої на забезпечення свободи думки, совісті та релігії, неможлива на
ТОТ. Проте держава може і повинна вживати заходи для надання підтримки
особам, що постраждали внаслідок подібної агресивної політики Російської
Федерації, а також членам їхніх сімей.
У 2018 році Урядом України була прийнята Постанова №328, відповідно до
якої держава виплачує фінансову допомогу для захисту і забезпечення прав
та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади
Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або
території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною
діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей,
у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням. Таким
чином, держава Україна надає фінансову допомогу тільки тим особам,
які були позбавлені особистої свободи через свою громадську і політичну
діяльність. Особи, які постраждали внаслідок утисків з боку Російської
Федерації на підставі їхньої приналежності до певних релігійних груп, не мають
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право на отримання цієї фінансової допомоги, хоча вони є політичними
в’язнями у розумінні Резолюції ПАРЄ 1900 (2012). Крім того, актуальною
залишається необхідність проводити розслідування правоохоронними
органами України фактів переслідування осіб за політичними мотивами.

Рекомендації:
■■

ухвалити Закон, який би чітко встановлював критерії визнання особи

такою, що переслідується з політичних мотивів;
■■

забезпечити надання допомоги (в тому числі, фінансової) особам,

що стали жертвами політично мотивованих переслідувань за вияв своїх
політичних, етнічних, релігійних та інших переконань;
■■

постійно проводити розслідування фактів порушення свободи совісті

та релігії, переслідувань представників релігійних груп на ТОТ, документувати
ці порушення та звертатися до міжнародних судових інстанцій.

СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ЗОНІ
КОНФЛІКТУ (СТАТТЯ 21)
Хоча держава Україна не заявляла про відступ від своїх зобов’язань в
контексті забезпечення свободи мирних зібрать у зв’язку із збройним
конфліктом, на практиці свобода зібрань на підконтрольній частині
Донецької та Луганської областей, на території яких проводилася АТО,
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обмежується в неконституційний спосіб (наприклад, встановлюючи зобов’язання
організаторам акції спочатку звернутися Об’єднаний центр цивільно-військового
співробітництва Збройних Сил України, заповнити бланк з інформацією про
заплановане зібрання та конфіденційною інформацією про організатора, і чекати
на телефонний дзвінок про дозвіл або заборону мітингу).
В анексованому Криму де-факто діє російське законодавство про свободу зібрань:
Федеральний закон Російської Федерації «Про зібрання, мітинги, демонстрації, походи
і пікетування», а також норми адміністративного та кримінального законодавства
щодо порушень порядку організації і проведення зібрань. Зазначений Закон також
делегує право додатково обмежувати свободу зібрань у своїх нормативно-правових
актах Президенту та Уряду, а також органам державної влади суб’єктів Російської
Федерації.
Стан свободи зібрань на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської
областей потребує додаткових досліджень. Проте наявна інформація з відкритих
джерел вже свідчить про те, що нормотворчість органів влади так званих «ДНР»
та «ЛНР» не відіграє визначальної ролі у якості порядку обмежень цієї свободи:
переважно всупереч тамтешньому «законодавству» частину мирних зібрань
зупиняють залякуванням, розганяють силою, в тому числі з застосуванням
вогнепальної зброї, а їх учасників та організаторів переслідують та захоплюють.
Такі репресії застосовуються щодо проукраїнських протестів, зібрань проти політики
органів та діячів окупаційної влади чи влади Російської Федерації, а також щодо
спричинених соціальними проблемами стихійних зібрань. Разом з тим, на тимчасово
окупованій частині Донецької та Луганської областей безперешкодно проходять
зібрання на підтримку «ДНР», «ЛНР», Російської Федерації та їхніх лідерів.

Рекомендації:
■■ припинити протиправну практику заборон та надання дозволів на
проведення мирних зібрань, які грунтуються на роз’ясненнях чи наказах, а
не на Законі. У випадку виникнення реальних загроз для життя і здоров’я
людей застосовувати пропорційні загрозам заходи законного обмеження
свободи пересування та їх евакуації.
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ОБМЕЖЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ВПО
(СТАТТЯ 25)
Громадяни України можуть брати участь у місцевих виборах лише там, де
мають зареєстроване місце проживання, яке часто відрізняється від місця
фактичного проживання. Положення виборчого законодавства України
виключають можливість участі ВПО у виборах депутатів у одномандатних
округах, мерів та депутатів сільських, селищних та міських рад. Близько
4% українського електорату, які є ВПО, не мають рівного доступу до участі
в політичному та громадському житті. На парламентських виборах у жовтні
2014 року ВПО не обирали 50% членів парламенту в мажоритарних округах за
місцем переселення. На місцевих виборах у жовтні 2015 року ВПО не обирали
депутатів місцевих рад та голів населених пунктів. У процесі поточної
реформи децентралізації ВПО, а також інші громадяни, які не зареєстровані в
місцевих громадах, не мають можливості брати участь у формуванні органів
місцевого самоврядування шляхом виборів у територіальних громадах, де
вони фактично проживають.
Прив’язка виборчої адреси виключно до зареєстрованого місця проживання
значно знижує кількість громадян, які можуть брати участь у виборах,
зокрема на місцевому рівні. Крім того, виборці, які взагалі не мають
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зареєстрованого місця проживання, відповідно не мають виборчої адреси і
не можуть голосувати на жодних виборах.

Рекомендації:
■■ прийняти проект Закону №6240 (щодо виборчих прав внутрішньо
переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян), завдяки
якому ВПО та внутрішні мігранти зможуть реалізовувати свої виборчі
права без обмежень, пов’язаних з місцем реєстрації;
■■ привести національне законодавство, що стосується участі громадян
в управлінні державними та місцевими справами, у відповідність до
міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених осіб, внутрішніх
трудових мігрантів та інших категорій громадян;
■■ провести реформу системи реєстрації місця проживання громадян;
спростити процедуру реєстрації виборців та розширити підстави для
визначення виборчої адреси.
Тіньовий звіт підготовлено Коаліцією громадських організацій, що опікуються
правами внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився проживати на
тимчасово окупованих територіях України. Автори звіту мають значний досвід у
розробці та адвокатуванні проектів нормативно-правових актів у сфері захисту
прав ВПО, беруть участь у робочих групах при профільних міністерствах, надають
значну соціальну, інформаційну та юридичну допомогу особам, які постраждали
внаслідок конфлікту, займаються висвітленням подій, що відбуваються на
тимчасово окупованих територіях України. До Коаліції входять:
■■ ГО “Донбас СОС”, www.donbasssos.org
■■ ГО “Крим СОС”, www.krymsos.com
■■ БФ “Право на Захист”, www.vpl.com.ua
■■ БФ “Восток-СОС”, www.vostok-sos.org
■■ ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”, www.vplyv.org.ua
■■ Програма “Радник з питань внутрішньо переміщених осіб”, що впроваджується
БФ “Stabilization Support Services” www.radnyk.org
■■ ГО “Центр інформації про права людини” humanrights.org.ua
Повна версія звіту доступна на сайтах організацій. Фотографії використані з
відкритих джерел
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