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КОРОТКИЙ ВИКЛАД 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Наростаюча практика утримання під вартою 
мігрантів і криміналізації незаконної міграції у 
великій кількості держав, становить глобальну та 
європейську тенденцію. Це призводить до 
збільшення числа осіб, які утримуються під вартою 
довше, ніж повинні, або з незаконних причин. У той 
час як свавільне затримання становить суттєву 
проблемною загалом, унікальні особливості, 
пов'язані з особами без громадянства та особами з 
підвищеним ризиком безгромадянства наражають їх 
на більшу імовірність бути свавільно затриманими 
протягом невиправдано тривалих періодів часу. 

Україна є домівкою для однієї з найбільших 
популяцій осіб без громадянства в Європі. У ній 
немає достовірної бази даних щодо точної кількості 
осіб без громадянства так, як масштаби цієї 
проблеми в країні ніколи детально не 
відображались. Особи без громадянства, які не 
мають законних підстав для перебування в Україні, 
підлягають видворенню– навіть якщо вони не 
можуть бути видворені– й тому утримуються під 
вартою на дозволений законодавством період згідно 
з метою їх ідентифікації та видворення. З 18 червня 
2016 року максимальна тривалість міграційного 
утримання під вартою становить 18 місяців. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПОЛІТИЧНИЙ 
КОНТЕКСТ 
Право на громадянство і/або захист прав осіб без 
громадянства підкріплюється цілим рядом 
міжнародних та регіональних документів, в яких 
Україна виступає однією зі сторін, в тому числі 
Міжнародним пактом про громадянські та політичні 
права (МПГПП), Конвенцією про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, Конвенцією про права дитини 
та Конвенцією про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, Конвенцією про статус 
апатридів 1954 року, Конвенцією про скорочення 
без громадянства 1961 року, Європейською 

конвенцією про громадянство 1997 року. Практика 
(адміністративного) затримання також регулюється 
за допомогою різних інструментів, у тому числі 
МПГПП і Європейською конвенцією з прав людини 
(ЄСПЛ), які захищають від свавільного затримання. 

У 2013 році Україна приєдналася до Конвенцій 
стосовно безгромадянства 1954 та 1961 років, які 
становлять основні міжнародно-правові документи 
щодо осіб безгромадянства. Проте, Закон України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства", який регулює статус осіб без 
громадянства в Україні визначає "особою без 
громадянства" ту особу, "яку жодна держава 
відповідно до свого законодавства не вважає своїм 
громадянином". Це визначення більш вузьке, ніж 
визначення міжнародного права, що міститься в 
Статті 1 (1) Конвенції 1954 року, яка визначає 
особою без громадянства таку особу, " яка не 
розглядається як громадянин будь-якою Державою 
в рамках її правозастосовчої практики ". Це звуження 
є серйозною проблемою і може привести до значної 
прогалини в захисті прав людини, виключаючи тих, 
хто повинен вважатися громадянином держави 
згідно букви закону, але не є таким на практиці. 

Порядок взяття під варту з метою видворення з 
України однаковий як для іноземців, так і для осіб 
без громадянства. Ця процедура є 
дискримінаційною щодо осіб без громадянства, які 
часто не можуть бути видворені, проте тим не 
менше утримуються під вартою. Важливі, але 
обмежені законодавчі зміни, такі як: впровадження 
альтернатив утриманню під вартою, судовий 
перегляд міграційного затримання і надання 
правової допомоги, - були запроваджені протягом 
періоду виконання цього дослідження. Тим не 
менше, існують можливості для подальшого 
вдосконалення законодавства та практики його 
застосування. 
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Таблиця 1: Еволюція  міграційного утримання під вартою   в Україні 

 2003 – 2011 2011 – 2016 З 18 червня 2016 

Процедура затримання На підставі адміністративного 
рішення Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки України 
та Державного Комітету захисту 
державного кордону України 

На підставі рішення  
адміністративного суду 

На підставі рішення 
адміністративного суду 

Максимальний термін 6 місяців 12 місяців 18 місяців (на 6 місяців 
початково з можливістю 
продовження строку) 

Періодичний судовий контроль 
законності утримання під 
вартою 

Відсутній Відсутній Наявний (кожні 3 місяці після 
перших шести місяців 
утримання) 

 

ДАНІ ПРО ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА 
УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 
Відсутність об’єктивних даних про кількість осіб без 
громадянства в Україні є ключовим питанням для 
занепокоєння. За даними Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року в Україні нараховувалось сорок 
вісім мільйонів постійних жителів, в той час близько 
11% з них народилися за межами сучасних кордонів 
України, 82 550 осіб заявляли себе як особи без 
громадянства, і ще 40364 осіб не заявили свого 
громадянства. За оцінкою Агенства ООН у справах 
біженців  на 2015 рік приблизна кількість осіб без 
громадянства в Україні коливається від 35000 до 

45 877. Однак, за даними Державної міграційної 
служби України (ДМСУ) близько 6500 осіб без 
громадянства мали постійну або тимчасову посвідку 
на проживання в Україні станом на 30 червня 2013 
року. Держава не має жодної інформації щодо 
кількості незареєстрованих осіб без громадянства в 
країні. Ці невідповідності та прогалини наочно 
демонструють відсутність достовірних даних про 
масштаби безгромадянства в країні. 

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) 
надала наступні статистичні дані щодо осіб, 
поміщених під варту з метою примусового 
видворення за п'ять років (2011- 2015): 

 

Таблиця 2: Взяття під варту з метою примусового видворення іноземців та осіб без громадянства протягом 
2011-2015 років 

Рік Затримані в ПТПІ (Пункти тимчасового 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають 
в Україні) 

Затримані, що не могли бути видворені й 
були звільнені після закінчення 
максимального строку затримання 

Особи без громадянства, затримані 
на короткий строк/тимчасово  
(до трьох діб) 

2015 215 осіб (2 особи без громадянства, 3 
сомалійці) 

60 осіб (в тому числі 1 сомалієць) 43 особи без  

2014 236 осіб (1 особа без громадянства, 11 
сомалійців, 1 палестинець) 

138 осіб (1 особа без громадянства, 10 
сомалійців, 8 палестинців) 

41 особа без  

2013 134 особи (1 особа без громадянства, 8 
сомалійців, 3 палестинців) 

54 особи (1 особа без громадянства, 6 
сомалійців) 

87 осіб без  

2012 149 осіб (6 осіб без громадянства, 21 
сомалієць, 3 палестинців) 

76 осіб (4 осіб без громадянства, 18 
сомалійців) 

55 осіб без  

2011 214 осіб (1 особа без громадянства, 53 
сомалійці) 

111 осіб (53 сомалійці) 270 осіб без  
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Дані показують, що дуже невелика кількість осіб, що 
ідентифіковані як особи без громадянства, 
перебувають у пунктах тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства. Проте, без 
наявності процедури визнання статусу особи 
безгромадянства, цілком ймовірно, що значна 
кількість осіб без громадянства не були 
ідентифіковані як такі або їм було приписане невірне 
громадянство. Насправді, за наявною інформацією 
деяким особам без громадянства, які останнім часом 
подали заяви до ДМСУ з метою отримання 
документів, що посвідчують особу, було 
пропоновано зачекати змін в законодавстві, які б 
ввели процедуру набуття статусу особи без 
громадянства. Отримання такого листа не вирішує 
повсякденні проблеми людей і не захищає їх від 
незаконного міграційного затримання. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
На основі повторних досліджень, юридичного 
аналізу та інтерв'ю із зацікавленими сторонами, були 
виявлені основні проблемні сфери, пов’язані із 
утриманням осіб без громадянства під вартою з 
метою видворення з України: 

a) Ідентифікація та процедура визначення статусу 
Держави мають зобов'язання в галузі прав людини 
щодо виявлення осіб без громадянства, до того як 
поміщати людей під варту з метою видворення. 
Ідентифікація осіб без громадянства є необхідною 
при визначенні країни призначення, до якої хтось 
повинен бути видворений. Україна не має 
процедури визначення статусу особи 
безгромадянства, а також не визначає цей статус 
при вирішенні питання, чи хтось може бути 
видворений або повинен бути затриманий. Однак 
ДМС України розробила проект закону, який 
спрямований на запровадження процедури 
визначення статусу особи без громадянства. Хоча є 
деякі позитивні положення проекту (право будь-якої 
людини, незалежно від законності перебування на 
отримання доступу до процедури, право на доступ 
до визначення статусу особи безгромадянства для 
дітей, шестимісячний термін для прийняття 
остаточного рішення щодо заяви про звернення і 
т.д.), все ще наявні можливості для подальшого 
вдосконалення. Крім того, часові перспективи 
прийняття законопроекту та його остаточний зміст 
залишаються неясними. 

б) Рішення про взяття під варту та процесуальні 
гарантії 
Обставини, з якими стикаються особи без 
громадянства, в тому числі їх вразливість з приводу 
їхнього безгромадянства й труднощі з їх 
видворенням з території України, є важливими 
факторами, які слід брати до уваги при прийнятті 
рішення про взяття під варту та визначенні 

законності утримання під вартою. Для того, щоб це 
зробити, особа без громадянства повинна виступати 
як сторона в процесі прийняття рішення про 
затримання. Неможливість реалізації останнього 
може призвести до затримання, яке буде 
непотрібним, свавільним і незаконним. 

Раніше ДМС України та ДПС України могли 
затримати особу після того, як вони прийняли 
рішення про її видворення. Після внесення поправок 
в законодавство, починаючи з 18 червня 2016 року, 
утримання під вартою стало можливим тільки після 
рішення суду про взяття під варту. Проте, ця правова 
реформа не призвела до змін на практиці: особи 
затримувались на підставі рішення суду про їх 
видворення, в той час як немає жодного судового 
рішення про утримання під вартою. 

Існують різні проблеми щодо процесуальних 
гарантій та їх виконання стосовно міграційного 
затримання. Наприклад, Конституція України 
визначає, що ніхто не може бути заарештований або 
утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим 
рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом. Проте, Закон України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" 
визначає, що іноземці, які незаконно перебувають на 
території України, можуть бути затримані на підставі 
вмотивованого адміністративного рішення органу, 
що здійснює затримання. 

Позитивними положеннями, введеними щодо 
процедур міграційного затримання іноземців та осіб 
без громадянства є: обов'язкова участь особи в 
засіданнях судовому засіданні суду першої інстанції 
при вирішення питання про видворення/утримання 
під вартою; звільнення позивачів від сплати судового 
збору за оскарження рішення про депортацію в усіх 
інстанціях. Термін оскарження рішення суду першої 
інстанції складає всього п'ять днів. З огляду на 
вразливе становище осіб, які підлягають 
міграційному затриманню, подати апеляцію 
протягом цього терміну часто просто неможливо. 
Право особистої присутності на судовому засіданні 
дотримується не завжди. Загалом переважає 
тенденція, коли національні суди відмовляються 
ретельно вивчати кожен окремий випадок і замість 
того, займають сторону державних органів у у 
справах про примусове видворення. 

Українське законодавство передбачає право на 
юридичну допомогу особам, про яких йдеться у 
цьому дослідженні, починаючи від моменту 
затримання. Проте, державні центри безоплатної 
вторинної правової допомоги не мали бюджету для 
перекладачів до липня 2016 року. Тому навіть 
простий телефонний дзвінок до центру правової 
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допомоги для іноземця чи особи без громадянства 
міг бути справжньою проблемою. 

в) Видворення та повторне документування 
На даний час діюче в Україні законодавство 
передбачає різні форми процедури повернення 
особи. Розпорядження про повернення особи 
автоматично випливають з рішення влади відхилити 
її клопотання про продовження строку на 
перебування в Україні, з рішення про припинення 
дозволу на тимчасове проживання або дозволу на 
постійне проживання. Українським законодавством 
врегульовано процес повернення іноземця або 
особи без громадянства і деякі аспекти повторного 
документування тільки у контексті «добровільного 
повернення», «примусового повернення» і 
«примусового видворення». 

У разі, якщо особа, яка повинна бути депортована, 
не має документів, що посвідчує особу (що є 
звичайним серед затриманих), відповідний орган, 
який ініціював процедуру (підрозділ ДМСУ, ДПСУ 
або СБУ) повинні вжити заходів для його/її 
ідентифікації та документування. На практиці ці 
органи розсилають запити до дипломатичних 
представництв або консульських установ, або - при 
відсутності акредитованого дипломатичного 
представництва або консульської установи, - 
безпосередньо до відповідних країн через 
Департамент консульської служби МЗС. Якщо 
відповіді не отримано, запити надсилаються 
повторно. На практиці це означає, що, якщо 
особистість людини не буде підтверджена протягом 
короткого проміжку часу після затримання, 
затриманий, ймовірно, перебуватиме під вартою до 
моменту закінчення максимально можливого 
строку. 

г) Альтернативи утриманню під вартою 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення положень судового захисту 
іноземців та осіб без громадянства та урегулювання 
окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній 
міграції», який набув чинності 18 червня 2016 року, 
були запроваджені дві альтернативи утриманню під 
вартою мігрантів: 

1. Взяття особи на поруки підприємства, установи 
чи організації;  

2. Зобов’язаня іноземця або особи без 
громадянства внести заставу. 

Для порівняння, в кримінальному процесі існує 
чотири альтернативних взяттю під варту запобіжних 
заходи. 

Така обмеженість можливих альтернатив є 
недостатньою та не відповідає своєму призначенню 
як життєздатної моделі для захисту прав осіб без 
громадянства від свавільного утримання під вартою. 
Фінансові санкції, накладені на гарантів і висока 
вартість застави додатково обмежують 
використання цих альтернатив. Перелік 
альтернативних заходів повинен бути розширений, а 
їх застосування - спрощене. Щонайменше людина, 
яка може бути піддана міграційному утриманню під 
вартою, повинна мати не менше альтернатив, ніж 
підозрювані в кримінальному процесі. 

ґ) Діти, сім’ї та інші вразливі групи 
За даними моніторингу ПТПІ у 2015 році з 
міграційних причин було затримано сорок одну 
дитину. Українське законодавство не передбачає 
жодних альтернатив, ні більш м'яких санкцій, ні 
коротших строків утримання під вартою для сімей з 
дітьми. Закон лише встановлює, що сім'ї з дітьми, які 
підлягають видворенню, повинні утримуватись 
разом. Проте, на практиці переважає принцип 
роздільного проживання затриманих осіб різної 
статі. У зв'язку з цим, адміністрація ПТПІ розміщує 
дітей лише з одним із батьків, а інший має право 
відвідувати дітей у визначений час. Ця практика 
порушує право на приватне та сімейне життя. 

Досвід утримання мігрантів під вартою викликає у 
дітей відчуття сильної тривоги, вини, гніву, 
меншовартості та страху; порушується їх контакт з 
дорослими членами сім'ї; існують випадки, коли в 
дітей проявляється невротичний розвиток 
особистості та порушення концентрації уваги. Діти в 
сім'ях, затриманих в ПТПІ, часто мають соматичні 
розлади, проблеми зі сном та апетитом. Іншою 
складною проблемою є харчування грудних дітей: як 
тих, які народилися в місцях міграційного  утримання 
під вартою, так і затриманих разом зі своїми 
батьками. ПТПІ не мають продуктів харчування для 
немовлят, з труднощами надають відповідні 
продукти, коли це необхідно. 

Закон говорить, що діти, відділені від їхніх сімей, не 
можуть бути взяті під варту. Проте, процедура 
ідентифікації віку дитини може бути ініційована 
тільки міграційною службою, для того, щоб, якщо це 
не буде зроблено, дитина не могла звернутися за 
захистом як неповнолітній. Ключовою проблемою 
правового поля є те, що не існує жодної можливості 
для осіб, які заявляють про помилкове визначення 
віку, після того, як суд першої інстанції прийняв 
рішення про примусову депортацію з України, 
ініціювати процедуру ідентифікації віку на основі 
психологічної та фізіологічної оцінки віку, якщо 
немає належного документального підтвердження. 
Отже, існують регулярні порушення у вигляді 
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довгострокового міграційного утримання під вартою 
неповнолітніх без супроводу. 

В Україні досить часто під варту потрапляють особи 
з психічними чи фізичними вадами, і в ПТПІ часто не 
вистачає ресурсів для забезпечення затриманим 
належної медичної допомоги та догляду. У той час 
як базова медична допомога для затриманих є 
безкоштовною, будь-які додаткові медичні послуги 
та медичні огляди надаються за окрему плату. 
Таким чином, багато затриманих осіб вразливих 
категорій, які потребують додаткової або 
спеціалізованої медичної допомоги, залишаються 
без неї. 

У той час як жертви торгівлі людьми і тортур 
повинні бути звільнені з-під варти після перевірки їх 
статусу судом або іншим відповідним органом 
державного управління, співробітники ПТПІ 
внутрішніми правилами не зобов'язані виявляти 
жертв торгівлі людьми з-серед усіх затриманих 
мігрантів і не володіють необхідними для цього 
навичками. По суті, уповноважені органи, що 
здійснюють затримання, не мають жодної концепції, 
ні наміру щодо виявлення та захисту жертв 
жорстокого поводження. Досвід травми таких осіб 
вважається як такий, що не впливає на можливість 
виконання рішення про видворення. 

д) Умови утримання під вартою 
У той час, як особи без громадянства не 
розміщуються в окремих приміщеннях і, таким 
чином, стикаються з такими ж умовами, що й інші 
затримані, той факт, що у них більше шансів не бути 
видвореними, а тому залишатися під вартою на 
максимальний термін, означає, що вони 
невиправдано та протягом більш тривалого періоду 
часу повинні зносити наявні умови. 

Затримані мають право на три гарячих страви 
протягомдня. Проте, їх культурні та релігійні 
потреби не завжди задовольняються. Наприклад, 
щоденний раціон для дітей включає бекон, а для 
дорослих – ковбасні вироби, які також зазвичай 
містять свинину. За даними адміністрації ПТПІ, 
спроби надати затриманим вільний доступ до кухні, 
щоб вони таким чином мали змогу самостійно 
готувати їжу відповідно до їх уподобань, не були 
вдалими, так як затримані в більшості випадків не 
прибирали за собою. Батькам, однак, надається 
вільний доступ до кухні, щоб готувати їжу для своїх 
дітей. Крім того, адміністрація ПТПІ адаптувала план 
харчування згідно потреб затриманих мусульман в 
період посту. 

Державна політика передбачає, що затримані 
можуть оплачувати деякі основні медичні послуги. 
Проте, іноземці без документів не в стані 

отримувати грошові перекази; не мають змоги 
працювати законно до моменту поміщення під 
варту. 

е) Тривалість утримання під вартою 
Останні зміни до міграційного законодавства (в 
червні 2016 року) суттєво реформували деякі 
аспекти утримання під вартою, включаючи його 
тривалість. Таким чином, первинний термін взяття 
під варту не може перевищувати шести місяців. У 
випадку, коли особу неможливо депортувати 
протягом шести місяців або не було прийняте 
рішення за зверненням про надання статусу біженця 
або додаткового захисту, цей термін може бути 
максимально подовжено до 18 місяців. У 2003 році 
максимальний період утримання під вартою 
становив 6 місяців, і ця цифра зросла до 12 місяців у 
2011 році. Ці положення без сумніву були натхненні 
Директивою Європейського Союзу 2008/115/EC, 
яка регулює питання повернення осіб з третіх країн, 
які незаконно перебувають на території ЄС. 

З метою подовження терміну утримання під вартою 
після закінчення перших шести місяців, відповідний 
орган зобов'язаний подати адміністративний позов 
принаймні за п'ять днів до закінчення терміну. 
Подальше подовження терміну повинно 
розглядатися кожні три місяці. 

є) Умови звільнення та повторного затримання 
У будь-який момент перебування під вартою, як 
тільки буде виявлено, що утримання під вартою 
надалі не є несвавільним, затриманий має бути 
звільнений. 

Українське законодавство не робить відмінності між 
іноземними громадянами та особами без 
громадянства, які були звільнені з-під варти з 
приводу неможливості їх видворення. Проте, існує 
суттєва різниця. Іноземні громадяни, які не можуть 
бути видворені на даний момент, можуть підпасти 
під депортацію в майбутньому взв’язку із змінами 
обставин. Однак, це дуже малоймовірно для осіб 
без громадянства. Відповідно до нових правил 
(чинних від 10 червня 2016 року), звільнення буде 
здійснюватися тільки за рішенням апеляційного 
суду, після повідомлення про звільнення, що 
надсилається уповноваженим на затримання 
органом в ПТПІ. Ця поправка невиправдано 
подовжує термін утримання під вартою, оскільки 
уповноважений орган не зацікавлений у 
відслідковуванні справ, які були програні в 
апеляційному суді. 

Крім того, затримані повинні бути звільнені з ПТПІ 
після отримання повідомлення про неможливість їх 
видворення з України, з причин, які виходять за 
сфери впливу уповноваженого на затримання 



7  |  КОРОТКИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

органу. Проте, ця підстава для звільнення 
неоднозначна, і регулюється нормативними 
положеннями, які суперечать одне одному. Одне з 
них передбачає звільнення в будь-який час до 
закінчення граничного строку утримання під вартою; 
інше - тільки звільнення після закінчення 
максимального терміну утримання під вартою. 
Наявна судова практики, згідно якої підтримано 
положення про те, що звільнення після отримання 
повідомлення про неможливість видворення може 
відбутися в будь-який час і не залежить від 
закінчення максимального терміну утримання під 
вартою. Проте, практика з цього питання 
залишається неоднозначною. 

Особи, яких не було видворено, після завершення  
граничного терміну перебування в ПТПІ мають 
право подати заяву на отримання  посвідки на 
тимчасове проживання. Тим не менш, скористатися 
цим правом досить не просто, так як однією з умов 
для отримання посвідки на тимчасове проживання є 
необхідність реєстрації за місцем 
проживання/перебування, що становить неабияку 
складність для звільнених осіб. Крім того, звільнені 
до закінчення максимального терміну утримання 
(наприклад, на підставі повідомлення про 
неможливість видворення) не можуть отримати  
таку посвідку. Це підриває мета закону – 
упорядкувати статус тих, хто не може бути 
видворений, залишає осіб незахищеними від 
повторного затримання і носить дискримінаційний 
характер. 

Посвідка на тимчасове проживання надається 
терміном до одного року. Проте, якщо зацікавлений 
уповноважений орган усуне перешкоди щодо 
видворення, вони можуть бути депортовані. 
Власники таких посвідок не можуть навчатися або 
працювати на законних підставах, так як для цього їм 
необхідно мати довгострокову візу. 

Звільнені з-під варти особи без громадянства, які не 
отримують посвідку на тимчасове проживання, 
вважаються "нелегальними мігрантами". Обидва 
варіанти є нестабільними і порушують право на 
недискримінацію та цілий ряд інших прав осіб без 
громадянства. 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Приєднання України до Конвенції 1954 року про 
статус апатридів і Конвенції 1961 року про 
скорочення безгромадянства було великим крок у 
справі захисту осіб без громадянства, які 
перебувають під її юрисдикцією. Зміцнення та 
систематизація нормативно-правової бази повинно 
стати пріоритетним завданням щодо осіб без 
громадянства в Україні, що в результаті має 
привести законодавство в повну відповідність з 
міжнародними стандартами в галузі прав людини. 
Це включає в себе впровадження процедури 
визначення статусу особи безгромадянства - на 
основі міжнародного права визначення статусу 
особи безгромадянства, яка надаватиме статус і 
захист особам без громадянства, а також запевнить 
особам без громадянства захист від свавільного 
затримання і утримання під вартою. На додаток до 
захисту індивідуальних прав, такі кроки також 
допоможуть Україні досягти своїх цілей в процесі 
інтеграції в ЄС шляхом реалізації міжнародно-
правових норм і дотримання міжнародних 
зобов'язань. 

Цей звіт показав, що запобігання свавільному 
утриманню під вартою осіб без громадянства в 
Україні вимагає різноманітних взаємопов’язаних 
кардинальних змін у системі в цілому, та, зокрема, у 
питаннях визнання статусу особи без громадянства, 
видачі рішень на повернення та видворення і 
утримання імігрантів під вартою. Нижче подані 
конкретні рекомендації щодо поліпшення ситуації: 

Рекомендації, що стосуються ідентифікації осіб без 
громадянства 

1. визначення особи без громадянства у Законі 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» повинні бути внесені поправки 
відповідно до Конвенції 1954 року про статус 
осіб без громадянства, відповідно до яких 
"особа, яку жодна держава в рамках її 
правозастосовчої практики не вважає своїм 
громадянином" є особою без громадянства. 

2. Проект закону, який спрямований на 
впровадження процедури визначення статусу 
особи без громадянства повинен бути 
вдосконалений до його прийняття. Зокрема, 
закон повинен гарантувати, що процедура 
визначення статусу буде доступною для всіх, в 
тому числі і для тих, хто перебуває в процедурі 
видворення або утримується під вартою; 
виключення вимоги про наявність дійсного 
паспорта для осіб без громадянства для 
отримання посвідки на проживання; спрощення 
процедури підтвердження даних заявника; 
надання заявникам тимчасових документів та 
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правового статусу до моменту прийняття 
остаточного рішення. 

3. Виявлених в Україні осіб без громадянства слід 
трактувати відповідно до положень Конвенції 
1954 року про статус осіб без громадянства і 
міжнародного права в галузі прав людини. 

4. Держава повинна вжити адекватних заходів для 
кількісної оцінки масштабів безгромадянства в 
Україні, а також оцінити ризик безгромадянства 
серед особливо вразливих груп населення. 

5. Чинне законодавство має бути змінене для 
забезпечення належних процесуальних гарантій 
для осіб, позбавлених громадянства України, а 
також для урегулювання правового статусу осіб, 
які оскаржують подібні рішення в суді. 

Рекомендації, що стосуються рішень про видворення 
та затримання, подальшого утримання під вартою і 
процесуальних гарантій 

6. Безгромадянство є юридично важливим фактом 
при прийнятті будь-якого рішення про 
видворення або затримання та виконання такого 
рішення. Неспроможність адекватно оцінити та 
визначити безгромадянство може зробити 
прийняття такого рішення свавільним та 
непропорційним. Тому, безгромадянство 
повинно ідентифікуватись у момент прийняття 
рішення про взяття під варту й  на постійній 
основі. При розгляді справи про видворення за 
відсутності чітких відомостей щодо 
громадянства конкретної особи або за наявності 
підстав вважати, що дана особа може бути 
особою без громадянства або перебуває під 
ризиком виявитись особою безгромадянства, 
така особа повинна бути негайно направлена на 
спеціалізовану процедуру визначення статусу 
особи безгромадянства. Недотримання цього 
правила може призвести до свавільного 
утримання під вартою. 

7. Зміни до закону 2016 року, які вимагають 
постанови суду про затримання до того, як 
особа може бути взята під варту, повинні бути 
виконані в повному обсязі. Практика утримання 
під вартою осіб відповідно до постанови суду 
про видворення є незаконною й повинна бути 
припинена. 

8. Затримання завжди повинно застосовуватись як 
крайня міра, тільки в разі необхідності, після 
вичерпання всіх альтернатив (починаючи з 
найменш обмежувальних). Первісне рішення про 
затримання повинно чітко мотивувати, чому не 
застосовується альтернатива. Нинішні 
альтернативи затриманню– звільнення під 
заставу і взяття на поруки – є недостатніми і не 
відповідають своєму призначенню. Крім того, 
фінансові санкції, введені відносно поручителів і 
висока вартість застави додатково обмежують 

використання цих альтернатив. Тому Україна 
повинна ввести нові альтернативи утриманню в 
ПТПІ, які відповідають своєму призначенню, 
поважають права людини, і будуть розглянуті та 
вичерпані перше, ніж - у виняткових випадках –
буде застосовано взяття під варту. 

9. Процесуальні гарантії для захисту особи від 
свавільного утримання під вартою є 
недостатніми. Повинні бути вирішені 
невідповідності між законом і конституційними 
правами. Крім того, право бути вислуханим у 
суді повинно повністю дотримуватися за будь-
яких обставин. На той час, поки в країні 
впроваджуються реформи з надання правової 
допомоги, всі особи без громадянства, в тому 
числі ті, які не мають документів, повинні мати 
право на отримання юридичної допомоги. 
Необхідно вжити заходів, аби гарантувати 
надання доступ до правової допомоги і послуг 
безкоштовного перекладу всім особам, які 
знаходяться в процедурі видворення або взяття 
під варту. І, нарешті, необхідно збільшити 
терміни на оскарження рішень на більш 
тривалий період часу, ніж наявний п’ятиденний 
ліміт. 

10. Не повинні утримуватись під вартою з метою 
видворення особи, що належать до вразливих 
категорій, натомість стосовно них мають бути 
розглянуті альтернативні заходи. Тому 
ідентифікація вразливості має ключове значення 
на самому початку і на постійній основі. Жертви 
тортур та торгівлі людьми, розумово і фізично 
неповносправні повинні бути ідентифіковані та 
захищені, в тому числі й від взяття під варту. 
Діти – як без супроводу так і в супроводі 
дорослих – не повинні бути затримані, також 
вони не повинні утримуватися окремо від своїх 
сімей. Оцінка віку повинна бути доступною для 
всіх осіб, що беруться під варту, а не тільки для 
шукачів притулку. Крім того, визначення віку 
слід проводити з належною ретельністю, і 
затримані повинні мати право оскаржувати 
оцінку свого віку. 

11. Необхідно поліпшити умови утримання всіх 
затриманих, в тому числі осіб без громадянства. 
Зокрема, необхідно забезпечити якість медичних 
послуг для затриманих, в тому числі можливість 
їх доступу до об'єктів за межами центрів 
утримання під вартою; харчування для немовлят; 
стан місць утримання під вартою і надання 
харчування з урахуванням культурних 
особливостей. Затримані не повинні платити за 
основні послуги, включаючи медичну допомогу 
та їжу, що відповідає їх культурним вимогам. 
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Рекомендації, пов'язані з видворенням, звільнення з-
під варти і повторним затриманням 

12. Законодавчі зміни, які вимагають судового 
нагляду, з метою оцінки доцільності та 
законності утримання під вартою, а також 
подовження терміну утримання після перших 
шести місяців, повинні втілюватися відповідно 
до принципів міжнародного право в галузі прав 
людини. Якщо в будь-який момент виявляється, 
що затримання не є надалі несвавільним: 
можливо того через те, що законна ціль не 
досягається з належною сумлінністю; або якщо 
законна мета не може бути досягнута протягом 
допустимого періоду часу; або затримання 
більше не є необхідним для досягнення законної 
мети, або умови утримання рівнозначні 
жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує гідність людини, ставленню до 
затриманого – затриманий повинен бути 
негайно звільнений. 

13. Процедура чинна від червня 2016 року, згідно 
якої звільнення може бути здійснене тільки на 
підставі рішення апеляційного суду після 
надходження до ПТПІ повідомлення про 
звільнення від уповноваженого органу, що 
здійснював затримання, , повинна бути 
переглянута, оскільки це невиправдано 
подовжує термін утримання під вартою, поки 
уповноважений орган виконує постанову суду. 
Замість цього, судові постанови повинні 
безпосередньо передаватися до ПТПІ для 
виконання. 

14. Двозначності підстав для звільнення затриманих, 
які не можуть бути видворені, слід вирішувати в 
рамках реформи законодавства. Пропоріційним і 
таким, що відповідає праву на свободу є 
положення, що звільнення має бути 
санкціоноване в будь-який час до закінчення 
максимального терміну утримання під вартою. 
Дане положення, яке також було підтримано 
судами, повинно бути послідовно реалізоване на 
практиці. 

15. Видача посвідки на тимчасове проживання для 
колишніх затриманих, які не можуть бути 
видворені, хоча і становить позитивний крок, 
однак її процедура має бути переглянута з 
урахуванням міжнародних зобов'язань України. 
По-перше, перешкоди для отримання посвідки 
на проживання, в тому числі вимога обов'язкової 
реєстрації за місцем проживання/перебування, а 
також вимога того, щоб заявник був затриманий 
на максимальний термін утримання під вартою, 
повинні бути скасовані. Крім того, дозвіл на 
тимчасове проживання повинен видаватися на 
термін більше одного року і повинен давати 
власникам посвідчень можливість релізовувати 
права, в тому числі право на навчання та працю. 

До тих пір, поки ці кроки не будуть прийняті, 
дозвіл на тимчасове проживання не служитиме 
захисту вразливих осіб, а радше підтримуватиме 
їх вразливість з метою малоймовірного 
видворення. 

16. У проект закону, відповідно до якого, особа без 
громадянства має право на отримання посвідки 
на тимчасове проживання лише при наявності 
паспорта, повинні бути внесені зміни. Для 
захисту звільнених з-під варти осіб від 
повторного міграційного затримання, всі особи, 
визнані як особи без громадянства, повинні мати 
право на отримання посвідки на тимчасове 
проживання незалежно від того, чи мають вони 
паспорт чи ні. 

17. Утримання під вартою з метою видворення 
завжди повинно служити законній меті. В 
іншому випадку це буде несправедливим 
покаранням затриманої особи. Українська влада 
повинна вжити заходів для реалізації 
перерахованих вище заходів, з тим щоб 
уникнути незаконного затримання осіб без 
громадянства. 

Рекомендації, що стосуються інформаційно-
просвітницької діяльності з питань безгромадянства 
в Україні 

18. Державні посадові особи (органи, що 
здійснюють затримання, судді, прикордонники і 
т.д.) повинні отримувати адекватну підготовку з 
питань безгромадянства, прав осіб без 
громадянства та державних зобов'язань щодо їх 
захисту від свавільного утримання під вартою та 
інших порушень прав людини. Такі тренінги 
також можуть бути відкриті для інших фахівців 
(у тому числі юристів і соціальних працівників). 

19. Державі рекомендується проводити широку 
інформаційну кампанію, щоб висвітлювати 
проблеми осіб безгромадянства в Україні. 

 

 



 

 

 

ПРО ПРОЕКТ 

Європейська Мережа з Питань Безгромадянства (ENS), альянс понад 100 
представників громадянського суспільства у 39 країнах Європи, реалізує 
проект, спрямований на більш глибоке розуміння масштабів і наслідків 
затримання осіб без громадянства в Європі, а також виступає на захист 
осіб без громадянства від незаконного затримання шляхом застосування 
регіональних і міжнародних стандартів. 

Проект має на меті надати ряд звітів (включаючи цей звіт) із 
дослідженнями законодавства, політики і практики, пов'язаних із 
утриманням під вартою з метою видворення осіб без громадянства в 
окремих європейських країнах та його вплив, як на осіб без 
громадянства, так і на тих, хто «не підлягає видворенню», а тому часто 
пербувають під ризиком безгромадянства. Методологія для всіх звітів по 
країнах відповідає загальній схемі досліджень, що поєднує в собі 
аналітичну роботу та інтерв'ю з відповідними зацікавленими сторонами 
(представниками громадянського суспільства і уряду), а також особами 
без громадянства. 

Крім того, проект розробив регіональний посібник для фахівців-
практиків щодо захисту осіб без громадянства від незаконного 
утримання під вартою, в яких викладено національні та міжнародні 
стандарти, що їх повинні дотримуватися держави. Посібник, разом з 
повною версією цього та інших регіональних звітів доступні на сторінці 
ENS за посиланням: www.statelessness.eu 

Будь ласка, з метою цитування та більш детальної інформації зверніться 
до повної версії цього звіту. Цей звіт підготував консультант-дослідник 
Остап Тимчій (Благодійний Фонд «ПРАВО НА ЗАХИСТ» у партнерстві з 
HIAS). 

 ENS висловлює подяку 
Oak Foundation та 
Агентству ООН у справах 
біженців за щедру 
підтримку, завдяки якій 
ця публікація стала 
можливою. ENS також 
хотіла би відмітити 
Інститут з Питань 
Безгромадянства та 
Інтеграції (Institute on 
Statelessness and 
Inclusion) як експертного 
партнера проекту ENS 
"Захист осіб без 
громадянства від 
незаконного утримання 
під вартою з метою 
видворення". 
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