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ДМСУ Державна міграційна служба України 
ДПСУ  Державна прикордонна служба України 
ЄКПЛ  Європейська конвенція з прав людини 
ЄМБ Європейська мережа з питань безгромадянства 
ЄС Європейський Союз 
ЄСПЛ  Європейський суд з прав людини 
КАС Кодекс адміністративного судочинства 
Конвенція 1954 року Конвенція 1954 року про статус апатридів  
Конвенція 1961 року Конвенція 1961 року про скорочення безгромадянства  
КПД Конвенція про права дитини 
КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення 
МОМ Міжнародна організація з міграції 
МПГПП Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
МПЕСКП Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
НПМ Національний превентивний механізм 
НУО Неурядова організація  
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ПТПІ Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні 

ПТРБ Пункти тимчасового розміщення біженців 
РЄ Рада Європи 
СБУ Служба безпеки України 
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік/Радянський Союз 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ,1  
З ЯКИМИ ПРОВЕДЕНО ІНТЕРВ’Ю 

Ірина Іванова народилася в Росії. Батьки 
привезли її до Криму в середині 1990-х 
років, коли їй було лише вісім років. З 
того часу вона нічого не знає про їхню 
долю. Вона виховувалася бабусею, яка 
несподівано померла, коли дівчинка 
була ще підлітком. Ірина прожила все 
своє доросле життя без жодного 
посвідчення особи та паспорта. Їй 
пощастило, адже вона мала підтримку 
друзів та громади в Києві, куди вона 
переїхала, щоб розібратися в своєму 
житті та отримати документи. Ірині 
також пощастило, що її ніколи не 
затримували – вона виглядає як 
пересічна українська дівчина. Проте, 
вона усвідомлює, що відсутність 
посвідчення особи надзвичайно 
ускладнює її повсякденне життя. Без 
документів вона не може продовжувати 
здобувати освіту. Вона не може вийти 
заміж за українця, оскільки українське 
законодавство вимагає певні документи 
для реєстрації шлюбу.2 Ірина не може 
отримати українське громадянство або 
дозвіл на проживання через те, що вона 
не проживала в Україні на момент 
розпаду Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (СРСР) і не має 
дійсних документів. Через процесуальні 
перешкоди вона також не може 
отримати російський паспорт, хоча 
теоретично може мати право на 
отримання російського громадянства.  

 Абігейл Акінтола народилася в Нігерії 21 
рік тому. Її родина сповідує іслам, тоді як 
вона сама належить до християнського 
віросповідання. Питання релігії 
надзвичайно розділило родину. Абігейл 
приїхала в Україну за студентською візою, 
однак не підписала контракт зі своїм 
університетом, оскільки платня була 
занадто високою. Дівчина розуміла, що 
грошей їй не вистачить. Її затримали на 
кордоні Європейського Союзу (ЄС), коли 
вона спробувала його перетнути з 
підозрілим проїзним документом 
термінового характеру, що був виданий у 
Бельгії. Як нігерійське, так і бельгійське 
посольство не підтвердило особу Абігейл 
на вимогу української влади. На момент 
публікації, вона відбувала річний термін 
утримання під вартою в Пункті 
тимчасового перебування іноземців та осіб 
без громадянств, які незаконно 
перебувають в Україні (ПТПІ). Після цього 
вона сподівається отримати посвідку на 
тимчасове проживання. 
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Віталій Цой народився в Узбецькій 
Радянській Соціалістичній Республіці. 
Йому, члену корейської меншини та 
нащадку депортованих осіб,3 було важко 
забезпечувати себе в бурхливі часи 
становлення Узбекистану як незалежної 
держави. У 1995 році він переїхав на 
південь України, щоб знайти роботу. Усе 
його майно, в тому числі радянський 
паспорт з ташкентською пропискою, 
вкрали. Досвід взаємодії з українськими 
правоохоронними органами навчив 
Віталія сподіватися на самого себе, 
уникаючи будь-якого контакту з ними, 
через побоювання повторного 
затримання, жорстокого поводження, 
утисків і вимагань. Відсутність паспорта 
унеможливила отримання необхідної 
медичної допомоги, якої він потребує в 
зв’язку з серйозними хронічними 
захворюваннями. Це призвело до 
подальшого погіршення стану його 
здоров’я. Численні і недешеві спроби 
Віталія отримати посвідчення особи від 
влади Узбекистану призвели лише до 
того, що в 2014 році йому офіційно 
оголосили в письмовій формі про 
відсутність права претендувати на 
узбецьке громадянство. Не маючи 
громадянства та документів, він не може 
навіть зареєструвати шлюб зі своєю 
українською цивільною дружиною. 
Проте, завдяки підтримці з боку своєї 
родини та почуттю відповідальності за 
неї, Віталій не впадає у відчай. 

 Аширу Бердиєву з Туркменістану 46 років. 
Він поїхав зі своєї країни в 2010 році, щоб 
знайти роботу в Росії. Там він втратив свій 
паспорт і, через відсутність коштів для 
покриття консульських зборів, не зміг 
звернутися до посольства Туркменістану, 
щоб отримати новий документ або 
«свідоцтво на повернення». У 2013 році, 
під час незаконного перетину кордону 
України, він був затриманий Державною 
прикордонною службою України (ДПСУ) 
на 12 місяців. Протягом цього періоду 
було зроблено низку марних спроб з його 
видворення, але Посольство 
Туркменістану відмовлялося видати йому 
посвідчення особи. Після закінчення 
максимального строку утримання під 
вартою Ашир був звільнений. Хоч після 
звільнення він і здобув право на отримання 
посвідки на тимчасове проживання, 
паспорту йому було відмовлено. Таким 
чином, він (поряд із більшістю інших осіб, 
які знаходяться в подібній ситуації) не 
отримав посвідки. Через тривале 
розлучення, він втратив зв’язок зі своєю 
родиною. На момент публікації Ашир 
знову був поміщений до ПТПІ з метою 
видворення.  

   

Мохаммад Газрат, 25-річний чоловік родом з Афганістану, був доставлений 
контрабандистами в Україну на шляху до ЄС. У листопаді 2014 року його заарештували 
під час спроби незаконного перетину кордону і затримали на 12-місячний термін. Після 
звільнення Мохаммаду вдалося пройти всі державні процедури та отримали посвідку на 
тимчасове проживання. Розпочати нове життя після утримання під вартою було 
непросто, оскільки він не міг працювати або отримувати гроші від родичів. Через нові 
труднощі Мохаммад знову спробував нелегально покинути країну. Його дозвіл на 
проживання був анульований і на момент публікації він знову перебував під вартою з 
метою видворення. 
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Ігор Карась, етнічний росіянин з 
очевидно українським прізвищем, 
народився в Москві в 1987 році. Його 
батьки були громадянами Росії. Мати 
Ігоря померла в Москві, коли йому було 
всього 11 років. У 2002 році батько, 
будівельник, взяв його з собою в Україну 
на заробітки. Коли в 2004 році батько 
повернувся до Росії, Ігор залишився в 
Україні, в будівельній бригаді батька. 
Незабаром після цього йому подзвонили 
з Росії та сказали, що батько помер. 
Облаштувавшись в Україні, Ігор 
познайомився з Надією – громадянкою 
України та своєю майбутньою цивільною 
дружиною. Вони переїхали до 
Житомирської області і народили трьох 
синів, яким на момент публікації було 
шість, п’ять і три роки. Не маючи 
паспорта, Ігор не зареєстрований 
офіційно в якості їхнього батька. Він 
також не може вимагати визнання 
батьківських прав щодо своїх дітей. Його 
молодший син народився, коли Ігоря 
було затримано як нелегального 
мігранта. Незважаючи на отримання 
офіційного повідомлення від ДПСУ про 
неможливість видворення Ігоря, 
адміністрація ПТПІ не поспішала з його 
звільненням. Суд, однак, постановив 
звільнити Ігоря після дев’яти місяців 
утримання під вартою. Оскільки закон не 
передбачає жодної можливості для 
належного оформлення мігрантів, які не 
мають документів, у випадку, якщо вони 
не відбули повний 12-місячний термін 
утримання під вартою, Ігор все ще не 
має документів, не може отримати 
доступ до основних прав і наражається 
на небезпеку повторного утримання під 
вартою з метою видворення. 

 Ахмад Хасан народився в таборі біженців 
Аль-Бас в Лівані в родині палестинських 
біженців, і був особою без громадянства з 
моменту свого народження. Не маючи 
жодних перспектив на майбутнє в Лівані, 
де він зіштовхнувся з інституціональною  
дискримінацією і важкими умовами 
табору, Ахмад Хасан помандрував для 
пошуку притулку до Європи. Багато його 
родичів на той момент отримали захист у 
Німеччині. Коли Ахмад Хасан майже досяг 
своєї мети наприкінці 2003 року, його 
затримали прикордонники під час спроби 
незаконного перетину кордону України та 
ЄС. Він провів три місяці в сумнозвісному 
таборі для мігрантів «Павшино», поки його 
намагалися видворити.4  Ахмад Хасан був 
звільнений з табору, коли за допомогою 
неурядової організації (НУО) йому вдалося 
подати клопотання про отримання 
притулку. За відсутності роботи або інших 
засобів до існування, він часто ночував під 
відкритим небом. У 2005 році Хасан був 
засуджений до чотирьох з половиною 
років позбавлення волі за вуличне 
пограбування. У 2011 році Україна 
прийняла нове законодавство з питань 
міжнародного захисту, яке, поряд зі 
статусом біженця, також забезпечує 
можливість отримати додатковий та 
тимчасовий захист. Ахмад Хассан подав 
заяву на отримання захисту відповідно до 
цього нового закону, але йому знову 
відмовили. Після перегляду судового 
рішення Ахмад Хасан залишається в 
Україні без документів і не має можливості 
повернутися. Він і його співмешканка, яка 
має українське громадянство, хочуть 
одружитися і почати нормальне спільне 
життя, але не мають для цього документів. 
Щодня Ахмад Хассан може бути 
затриманий і видворений, тому він 
надзвичайно турбується про те, щоб 
уникати будь-якої взаємодії з органами 
влади. 
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Давид Гелашвілі народився в Тбілісі, 
Грузія. Він залишив республіку з 
радянським паспортом і поїхав до 
тодішньої Російської РСР продовжувати 
навчання в університеті, а в 1994 році 
прибув до України. У 1990-ті роки його 
постійно заарештовували та відправляли 
до «мавпятників» (жаргонне слово, яким 
називають камери в районних 
відділеннях міліції) міста Київ, оскільки 
він не мав дійсного документа і 
прописки. У 1999 році, після п’яти років 
проживання в Україні, він подав заяву на 
отримання громадянства. Йому видали 
український паспорт і він відчував себе 
«найщасливішою людиною в світі». Але у 
2000 році його паспорт був 
анульований, нібито за порушення 
правил реєстрації за місцем проживання. 
Протягом цього процесу українські 
органи влади також втратили 
радянський паспорт Давида. У 2007 
році, після довгих семи років життя без 
документів, Давид знову отримав 
документ – посвідку на постійне 
проживання. Але в 2015 році його 
анулювала Державна міграційна служба 
України (ДМСУ), коли Давид спробував 
отримати громадянство. У рамках 
процесу натуралізації органи влади 
перевірили законність видачі дозволу на 
проживання і встановили, що всупереч 
правилам, його радянський паспорт не 
був представлений разом з 
попередньою заявою щодо видачі 
посвідки на проживання. Це рішення 
було оскаржене і судова справа наразі 
перебуває на етапі розгляду. Після 
багатьох років невизначеності він з 
дружиною прийняли свідоме рішення не 
мати дітей. Крім того, він був змушений 
відмовитися від свого бізнесу. Лише 
підтримка численних друзів рятувала 
його від відчаю. Давид не сказав своїм 
старим батькам, які живуть в Грузії, що 
він не має жодних документів. Він не має 
можливості відвідати їх навіть у випадку 
найгострішої необхідності. 

 Олександр Чорний, росіянин за 
національністю, народився в 1971 році в м. 
Грозний у Чечні, яка тоді входила до 
складу Радянського Союзу. Він ніколи не 
знав свого батька. Після смерті матері, 
Олександра виключили з школи. Маючи за 
плечима лише п’ять років початкової 
шкільної освіти, він залишався в своєму 
родинному будинку в селі Ісак (недалеко 
від Грозного) і опанував навички 
робітника-будівельника, щоб заробляти 
собі на життя. У 15 років він покинув свій 
будинок у пошуках роботи. Незабаром у 
Чечні розпочався період воєн, під час якого 
село Ісак було повністю знищене. У 1992 
році він нелегально відправився в Україну, 
щоб знайти роботу. Через деякий час він 
зустрів українку Світлану яка стала його 
цивільною дружиною. Вони живуть разом 
як родина у віддаленому селі. Мають сина. 
Втім, через відсутність документів, 
Олександр не зареєстрований як батько. У 
2013 році Олександр і його колеги з 
будівельної бригади були затримані 
органами влади під час планової перевірки 
і піддані процедурі видворення. Влада 
вважала, що Олександр мав намір 
нелегально перетнути кордон України з 
Росією. Консульство Росії повідомило 
українську владу про те, що вони не 
дозволять Олександру в’їхати в Росію, 
оскільки вони не змогли підтвердити його 
російське громадянство або встановити 
його особистість як особу без 
громадянства, що має право на постійне 
проживання в Росії. Він був звільнений з 
ПТПІ після дев’яти місяців утримання під 
вартою. Олександр залишається без 
документів, не може отримати доступ до 
основних прав і наражається на небезпеку 
повторного утримання під вартою з метою 
видворення. 

 



9  |  ЗАХИСТ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ВІД СВАВІЛЬНОГО УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ  
 

 

 

Хусейн Ахмед – 25-річний чоловік із 
Сомалі. Здійснивши втечу зі своєї країни, 
він прибув в Україну в 2009 році, коли 
йому було 18 років, і незабаром був 
затриманий українською владою для 
видворення. За порадою 
контрабандистів, Хусейн Ахмед 
повідомив владі вигадане ім’я. Протягом 
другого і третього утримання під вартою 
він повідомляв своє справжнє ім’я. 
Щоразу його затримували на 
максимально можливий термін (загалом 
30 місяців: шість місяців першого разу і 
двічі по 12 місяців згодом). 5 Його 
спроби нелегально покинути Україну і 
в’їхати до ЄС були марними. Україна 
відмовила йому в наданні статусу 
біженця. Після останнього звільнення 
йому видали посвідку на тимчасове 
проживання строком на один рік. Хусейн 
Ахмед має родину: він вступив в 
релігійний шлюб з жінкою з Сомалі, 
вони мають дворічну доньку і чекають на 
ще одну дитину. Тільки завдяки 
підтримці гуманітарних організацій і 
фінансовій допомозі від родичів з-за 
кордону він і його родина виживають в 
Україні. 

 Сахілл Абдулла прибув в Україну з 
Афганістану в 2014 році, коли йому було 
22. Йому вдалося нелегально перетнути з 
групою спільників кордон зі Словаччиною і 
подати прохання про надання притулку. 
Однак словацькі прикордонники 
допускали  на територію лише родини з 
дітьми. Самотні чоловіки, в тому числі 
Сахілл, були повернені в Україну та 
негайно затримані. Після одного року, 
проведеного в ПТПІ, Сахілла звільнили, 
зважаючи на те, що без належних проїзних 
документів його неможливо видворити до 
Афганістану. Після звільнення українська 
влада надала йому дозвіл на тимчасове 
проживання. Цей документ дав йому 
право залишитися в Україні на законних 
підставах, але цього «не було достатньо, 
щоб розпочати нормальне життя в 
Україні». Сахілл не мав змоги працювати 
або займатися будь-якою іншою 
оплачуваною діяльністю; документ також 
не надавав права на звернення до служб 
соціального забезпечення або на 
отримання медичної допомоги. Сахіллу не 
вдалося знайти будь-якої неофіційної 
зайнятості, щоб забезпечувати себе, і 
через деякий час він наважився ще раз 
спробувати перетнути кордон з ЄС – 
знову марно. Щодо нього розпочали нову 
процедуру видворення, а його самого 
помістили до ПТПІ. На момент публікації, 
він відбуває свій другий термін утримання 
під вартою і втратив будь-яку віру в 
законодавство, людство і справедливість. 
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1.  ВСТУП 

 

1.1  БЕЗГРОМАДЯНСТВО ТА УТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ 

Тенденція до дедалі ширшого використання 
процедури утримання під вартою нерегулярних 
мігрантів, в тому числі з метою покарання, а також 
криміналізація незаконної міграції все більшою 
кількістю держав, набуває глобального та 
загальноєвропейського характеру. Це призводить до 
збільшення числа осіб, які перебувають під вартою 
довше, ніж вони повинні, або з причин, які є 
незаконними. Поряд із тим, що безпідставне 
утримання під вартою з метою видворення є 
достатньо проблемним явищем в цілому, унікальні 
аспекти, пов’язані з особами без громадянства та 
особами, які з високою ймовірністю можуть стати 
такими, підвищують вірогідність безпідставного 
утримання під вартою, протягом невиправдано 
тривалих проміжків часу. Європейський суд з прав 
людини (ЄСПЛ) у справі «Кім проти Росії», дійшов 
висновку, що особа без громадянства наражається 
на велику небезпеку «бути полишеною 

напризволяще протягом декількох місяців і років ... 
не маючи жодної можливості впливати на своє 
майбутнє та благополуччя».6 Це відбувається 
головним чином тому, що міграційні системи і 
режими утримання під вартою не мають відповідних 
дієвих процедур для виявлення випадків 
безгромадянства та захисту осіб без громадянства. 

Всі особи без громадянства повинні користуватися 
правами, наданими їм міжнародними і 
регіональними нормами в галузі прав людини. Їхні 
права повинні дотримуватися, захищатися і 
реалізуватися постійно, в тому числі під час 
здійснення міграційного контролю. Обставини, у які 
потрапляють особи без встановленого громадянства 
– включно з їхньою вразливістю, що є наслідком 
відсутності в них громадянства, та невід’ємними 
складностями в їхньому усуненні – є важливими 
факторами, які необхідно брати до уваги при 
визначенні правомірності утримання під вартою 
мігрантів. Процес припинення статусу 
безгромадянства та врегулювання імміграційного 



11  |  ЗАХИСТ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ВІД СВАВІЛЬНОГО УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ  
 

 

 

статусу особи без громадянства часто є складним і 
обтяжливим. Правомірне видворення таких осіб, як 
правило, вимагає багато часу та подекуди є 
неможливим. Таким чином, у багатьох європейських 
країнах особи без громадянства, затримані з метою 
видворення, наражаються на високий ризик 
тривалого та повторного утримання під вартою. Ці 
фактори, в свою чергу, роблять апатридів особливо 
уразливими до негативних наслідків утримання під 
вартою. Емоційний і психологічний стрес, 
спричинений тривалим, а подекуди й безстроковим, 
утримання під вартоюм без надії на звільнення або 
видворення, з високою вірогідністю впливає на осіб 
без громадянства по всій Європі. 

Очевидно, що нездатність імміграційних режимів 
усвідомлювати та узгоджувати явище 
безгромадянства, ідентифікувати осіб без 
громадянства та переконуватися в тому, що вони 
безпосередньо або опосередковано не 
дискримінують їх, часто призводить до покарання 
апатридів за їхній статус. Таким чином, Європейська 
мережа з питань безгромадянства започаткувала 
дворічний проект, спрямований на більш глибоке 
розуміння масштабів і наслідків утримання під 
вартою осіб без громадянства в Європі, який також 
наголошує на необхідності захисту осіб без 
громадянства від безпідставного утримання під 
вартою шляхом застосування регіональних і 
міжнародних стандартів. Серед результатів даного 
проекту слід виокремити: 

• Регіональний інструментарій для фахівців-
практиків, спрямований на захист осіб без 
громадянства від безпідставного утримання під 
вартою, в якому викладені регіональні та 
міжнародні стандарти, обов’язкові для 
дотримання всіма державами, що можуть бути 
використані фахівцями в їхній роботі;7 і 

• Низку звітів по окремих країнах, в яких 
досліджується законодавство, політика та 
практичні заходи, пов’язані із утриманням під 
вартою осіб без громадянства в окремих 
європейських країнах та їхній вплив на осіб без 
громадянства та осіб під ризиком 
безгромадянства. Хоча ці звіти 
використовуються переважно в якості 
інформаційних ресурсів, їхньою метою є також 
підвищення інформованості і пропагування, що, 
сподіваємося, сприятиме зміцненню механізмів 
захисту в цій галузі. Протягом першого року 
реалізації проекту (2015 р.) три таких звіти були 
оприлюднені щодо Мальти, Нідерландів і 
Польщі.8 Протягом другого року (2016 р.) – цей 
звіт про Україну та два інших: стосовно ситуації у 
Болгарії та Великобританії. 

1.2  ЗАВДАННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕЖІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Це дослідження використовує різні методики: 
ретельний аналіз існуючої літератури, присвяченої 
явищу безгромадянства та процедурі утримання під 
вартою іммігрантів; статистичний огляд наявних 
кількісних даних; інтерв’ю з політиками, фахівцями-
юристами і НУО; і поглиблені напівструктуровані 
інтерв’ю з особами без громадянства та особами, що 
можуть втратити громадянство, які самі зазнали 
утримання під вартою. Стосовно цих інтерв’ю варто 
зазначити, що не було проведено широкий правовий 
аналіз або перевірку кожного окремого випадку. 
Оприлюднення цих історій і особистого досвіду 
призначене для інформування та ілюстрації більш 
широких результатів дослідженя. Через активні 
законодавчі та практичні зміни, ситуація, описана в 
звіті, не обов’язково відображає реальний стан 
речей, оскільки результати дослідження 
відповідають реаліям 1 серпня 2016 року. 

У цьому звіті розглядаються лише адміністративні, а 
не кримінальні аспекти утримання під вартою осіб 
без громадянства. Повідомлення осіб, які дали 
інтерв’ю, проливають світло на різні форми 
адміністративного утримання під вартою в контексті 
безсистемного розвитку українського законодавства 
в сфері управління міграцією протягом більш, ніж 25 
років незалежності країни. Вони також допомагають 
зрозуміти процедуру короткострокового 
адміністративного утримання під вартою в 
поліцейських відділках, що була дозволена 
відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП), починаючи з 18 червня 
2016 року, а також утримання під вартою з метою 
видворення згідно з різними виданнями міграційних 
правил. У звіті основна увага фокусується на 
поточному стані справ, що стосується процедури 
імміграційного утримання під вартою в Україні. Крім 
того, українське законодавство створює два 
абсолютно різних правових режими для «утримання 
під вартою у зв’язку з видворенням» і «утримання під 
вартою для запобігання несанкціонованому в’їзду».9 
Останній не розглядається в цьому звіті. 

І, нарешті, в цьому звіті розглядаються декілька груп, 
хоча відмінність між ними іноді може бути 
неочевидною. Передусім, ми цікавимося 
положенням осіб без громадянства, статус яких 
визначений в статті 1 Конвенції 1954 року про 
статус апатридів, як «людина, яка не вважається 
громадянином будь-якою державою в силу її 
правозастосовчої практики».10 Це визначення є 
частиною звичайного міжнародного права і було 
авторитетно розтлумачене в Керівництві Управління 
Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у 
справах біженців (УВКБ ООН) по захисту осіб без 
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громадянства. Відповідно, «встановлення чи не 
розглядається фізична особа громадянином в силу її 
правозастосовної практики вимагає ретельного 
аналізу того, як держава застосовує своє 
законодавство в галузі громадянства щодо окремої 
фізичної особи на практиці, і будь-який 
перегляд/оскарження рішень, які, можливо, мали 
вплив на статус індивіда. Це змішане питання факту і 
права».11 Таким чином, визначення того, чи є хтось 
особою без громадянства, чи ні – не завжди простий 
процес. Є вірогідність того, що будуть особи, які, на 
перший погляд, матимуть громадянство, а насправді 
– ні, або ж ті, чий статус апатрида стане очевидним 
через деякий проміжок часу. З цієї причини важливо 
також розглянути питання про становище осіб, які 
перебувають під ризиком безгромадянства. В 
контексті міграційного утримання під вартою, 
зокрема, потреби осіб, які  перебувають під ризиком 
безгромадянства, в захисті – що є наслідком 
неможливості їхнього повернення – мають багато 
спільного з ситуацією осіб без громадянства. Інші 
терміни, які використовують для опису схожих груп 
включають апатридів де-факто, осіб, чиє повернення 
є неможливим, та осіб з неефективним 
громадянством. При використанні терміну «особи 
під ризиком безгромадянсва» в цьому звіті не 
мається на увазі фізична особа, яка не є особою без 
громадянства. Натомість, йдеться про фізичну особу, 
яка знаходиться в такому вразливому становищі, що 
може призвести до безгромадянства. 

1.3  БЕЗГРОМАДЯНСТВО ТА УТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ 

Це проблема правового нігілізму. Наприклад, є 
українці, які приїхали в Україну в 1990-х з 

радянськими паспортами. Вони ніколи не просили у 
нас документи. Тільки тепер, коли їм потрібно 
отримувати пенсію, вони згадали, що потребують 
документів 

Оксана Чорноус,  ДМС України 

Україна є домівкою для великої кількості осіб без 
громадянства та осіб, під ризиком безгромадянства. 
Немає достовірних даних про кількість українського 
населення без громадянства, оскільки масштаби цієї 
проблеми ніколи ретельно не визначалися. У 2001 
році 82 500 осіб називали себе особами без 
громадянства і майже 40 тисяч були нездатні або не 
бажали назвати своє громадянство.12 У 2015 році, за 
оцінками УВКБ ООН частка населення, що не мало 
громадянства становила від 35000 до 45000. Згідно 
з даними ДМСУ, близько 6500 осіб без 
громадянства мали постійний або тимчасовий 
дозвіл на проживання в Україні станом на 30 червня 
2013 р.13 Більш детальну інформацію про дані та 
статистику можна знайти в розділі 2.3 цього звіту. 

Ці невідповідності і прогалини наочно демонструють 
відсутність достовірних даних про масштаби явища 
безгромадянства в країні. 

У мене є свідоцтво про народження, в якому 
написано, що я народилася в Росії, і що мої 

батьки громадяни Росії. Тим більше, у мене є 
посвідчення, видане російською владою в 90-х 
роках, яке офіційно підтверджує, що я громадянка 
Росії. Проте, в консульстві Росії мені повідомили, що, 
оскільки я не маю постійного дозволу на 
проживання в Україні, мені довелося б повернутися 
туди, де я була зареєстрована в Росії, щоб отримати 
паспорт, коли мені виповнилося 16. Як вони собі 
уявляють людину, яка перетинає кордон, щоб 
отримати один паспорт, не маючи іншого? 

Ірина Іванова, молода жінка, яка живе в Київській 
області ,особа  без громадянства 

Основні причини безгромадянства в Україні 

Неофіційні дані, зібрані організацією «Право на 
захист» у партнерстві з ХІАС (ПНЗ/ХІАС), дозволяють 
припустити, що в більшості випадків особи, які 
врешті-решт  опинилися без громадянства або  під 
ризиком безгромадянства, потрапили в таке 
становище внаслідок недосконалості законодавства 
в галузі громадянства, розробленого новими 
незалежними державами, що утворилися після 
розпаду СРСР і через конфлікт, який спричинив 
переміщення в межах регіону протягом першого 
десятиліття незалежності.  

Багато з цих людей мають право на отримання 
українського громадянства в зв’язку з їхнім 
українським походженням, в тому числі особи, 
народжені в Україні, які проживали в інших 
радянських республіках на момент розпаду СРСР, 
або кримські татари та представники інших етнічних 
меншин, яких примусово переміщували в рамках 
сталінської етнічної політики, що фактично означала 
етнічні чистки (далі - «раніше депортовані народи»). 
Незважаючи на певні юридичні процедури, що 
запроваджуються урядом України з метою сприяння 
поверненню і натуралізації етнічних українців і 
раніше депортованих народів, процедура 
натуралізації залишається обтяжливою і надмірно 
формалізованою. Багатьом важко офіційно 
відмовитися від громадянства, яке вони отримали, 
навіть, теоретично, з огляду на проживання в певній 
республіці під час розпаду СРСР. Інші були не в 
змозі виконати надмірно обтяжливі і обмежувальні 
реєстраційні формальності, пов’язані зі 
встановленням місця проживання, від якого 
залежить натуралізація. Згодом багато хто з них 
також втратив можливість претендувати на 
громадянство і адміністративну або консульську 
підтримку країни їх місця проживання на момент 
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розпаду, оскільки новостворені закони про 
громадянство цих країн часто вимагали більш тісних 
зв’язків етнічного походження, право власності на 
нерухоме майно тощо. 

Нараз більшість цих людей не мають документів. У 
кращому випадку вони можуть, як і раніше, мати свої 
старі радянські паспорти або свідоцтва про 
народження радянського зразка, які більше не 
визнаються для посвідчення особи. Українська влада, 
схоже, обізнана про скрутне становище цих людей. 
Проте заходи, що вживаються для покращення 
їхньої ситуації залишаються абсолютно 
неефективним. Замість того, щоб протягнути руку 
допомоги постраждалому населенню та вилучити 
непотрібні вимоги натуралізації, такі як процедурний 
зв’язок із місцем проживання, влада часто 
перекладає відповідальність на постраждалих 
людей. 

Сьогодні в Україні існують також більш сучасні 
ризики щодо втрати громадянства. Наприклад, 
конфлікт, що триває в Східній Україні, і російська 
окупація Криму наражають місцеве населення на 
небезпеку, оскільки його приналежність та 
громадянство стали предметом суперечок, а 
правовий статус, юридичні зв’язки з Українською 
Державою та доступ до прав є невизначеними. Ця 
ситуація зумовлена неадекватною відповіддю 
української влади на потреби внутрішньо 
переміщених осіб та населення, постраждалого від 
конфлікту в доступі до реєстрації актів цивільного 
стану, документів, що засвідчують особу та інших 
адміністративних послуг. Це, в свою чергу, походить 
від надмірного зосередження уваги державних 
органів на їхній нездатності ретельно перевірити 
ідентичність та приналежність багатьох 
постраждалих від конфлікту осіб через офіційну 
документацію, яка стала недоступною для уряду, 
оскільки наразі знаходиться на територіях, 
непідконтрольних йому.  

Важко оцінити масштаби цієї проблеми на даному 
етапі. Однак неофіційні дані свідчать про те, що 
вона, очевидно, може мати значні наслідки. 
Наприклад, траплялися випадки, коли уряд 
відмовлявся приймати назад на територію України 
деяких осіб без документів, які були громадянами 
України, але проживали на території, яка наразі не 
контролюється українською владою.  

За таких умов громадяни іноземного походження, 
які постраждали в результаті конфлікту 
наражаються на особливий ризик щодо втрати 
громадянства в цьому контексті. Крим-SOS, 
неурядова організація, що працює в Херсоні (та 
інших місцях), щоб допомогти жителям Криму та 
внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в отриманні 

доступу до своїх прав, свідчить про те, що місцеві 
органи ДМСУ ввели практику, згідно з якою 
громадяни кримськотатарського походження, 
більшість з яких народилися в Центральній Азії і 
повернулися в Україну після здобуття незалежності, 
які бажають відновити чи оновити свої паспорти, 
повинні подати разом зі старими паспортами 
додаткові документи, що підтверджують їхнє право 
на отримання українського громадянства. 

За даними Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини (Омбудсмена) в органах міграційної 
служби існує практика щодо анулювання попередніх 
адміністративних рішень про надання дозволів на 
імміграцію та тимчасове проживання, і навіть 
громадянства, оскільки воно було надане особі, в 
порушення законодавства, що застосовувалося в той 
час.14 Такі «скасування» попередніх рішень про 
набуття громадянства були підтверджені ДМСУ 
(відповідні дані будуть доступні в розділі 2.3). Такі 
рішення призводять до того, що особи, які раніше 
мали визнаний юридичний статус, відтепер 
вважатимуться такими, що протягом усього часу 
незаконно проживали  в Україні. Внаслідок цього, 
деякі з них можуть втратити громадянство. На 
початку 2015 року збільшилася кількість звернень 
до Омбудсмена з цього питання. Офіс Омбудсмена 
в даний час працює над тим, щоб подолати це 
негативне явище. 

Ще одна соціальна група в Україні, яка наражається 
на небезпеку втрати громадянства – це нерегулярні 
мігранти. Незважаючи на те, що Україна є країною 
чистої еміграції, вона приймає кілька сотень тисяч 
іммігрантів. Більшість походить з сусідніх країн 
пострадянського простору і має тісні соціальні та 
родинні зв’язки з Україною. З огляду на недоліки 
мінливих міграційних правил України, які завжди 
прив’язували право перебування до довгострокових 
або постійних дозволів на проживання, а 
натуралізацію – до режиму дотримання надмірно 
обтяжливих формальностей щодо реєстрації місця 
проживання, багато іммігрантів, які приїхали з країн 
пострадянського простору, проживали в Україні без 
реєстрації роками. Часто їх незареєстрований статус 
на території України унеможливлював отримання 
доступу до консульських послуг, таких як реєстрація 
народження і отримання або поновлення 
документів, що посвідчують особу, які найчастіше 
видаються дипломатичними представництвами 
лише офіційно зареєстрованим співвітчизникам, які 
постійно проживають в Україні. Не так давно деякі 
пострадянські держави ввели процедуру для своїх 
громадян, які опинилися без документів і реєстрації 
за кордоном, за якою вони отримували одноразовий 
документ, що дає право на повернення в країну 
походження. Однак, навіть ця процедура обтяжена 
надмірно бюрократичними і формальними вимогами 
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підтвердження національності, а також суттєвими 
консульськими зборами, що робить її недоступною 
для багатьох людей, які опинилися в скрутному 
становищі. Коли такі особи втрачають свої проїзні 
документи, закінчується термін їхньої дії або вони 
визнаються недійсними у зв’язку зі змінами в 
законодавстві, вони вважають, що їхнє становище 
змінилося на нелегальне і вони мають невизначений 
правовий статус. Крім того, коли їхні діти досягають 
повноліття, вони опиняються в пастці в чужій країні, 
не маючи змоги отримати дійсне посвідчення особи 
з фотографією, яке можна отримати тільки в тому 
місці, де вони були зареєстровані – через кордон в 
країні свого походження.  

Вплив безгромадянства в Україні 

В Україні, починаючи з 1990-х років, нічого не 
було зроблено, щоб виправити цю проблему 

[безгромадянства]. Навпаки, ситуація погіршується і 
погіршується. І у нас є все більше і більше запитів 
звернень з цього приводу 

Олена Смірнова, заступник керівника Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 

Особи без громадянства відносяться до числа 
найбільш вразливих верств населення в Україні. 
Складно дати точний опис ситуації з станом 
дотримання прав цієї категорії, оскільки ні уряд, ні 
організації громадянського суспільства не 
намагалися систематично вирішувати проблеми 
безгромадянства в Україні або навіть досліджувати 
його комплексно. Слід зазначити, однак, що 
законодавство, яке стосується правового статусу 
іноземців та осіб без громадянства зазнало низки 
суттєвих перетворень протягом останніх років. Ці 
реформи були в основному спрямовані на посилення 
міграційного контролю і введення більш суворих 
заходів покарання за недотримання міграції 
міграційних правил. Законодавча реформа не змогла 
прийняти до уваги реалії, з якими стикаються тисячі 
незареєстрованих осіб без громадянства та осіб, під 
ризиком безгромадянства, залишаючи їх в стані 
правової невизначеності. Наявний правовий режим 
позбавляє таких осіб права укладати договори, 
володіти або успадкувати нерухомість, працювати, 
мати доступ до системи охорони здоров’я та освіти, 
законно одружуватися і реєструвати своїх дітей. Він 
також ставиться до них так, ніби це іноземні 
громадяни, які порушили правила міграції, 
незважаючи на той факт, що багато осіб без 
громадянства народилися в Україні, ніколи не 
залишаючи її території. 

На додаток до їхньої неспроможності користуватися 
своїми основними правами, особи без громадянства 
в Україні також наражаються на загрозу 

безпідставного утримання під вартою. Оскільки 
затриманих осіб без громадянства часто неможливо 
видворити, вони постають перед ризиком провести 
від шести до вісімнадцяти місяців під вартою. Крім 
того, на відміну від звичайних іноземних громадян, 
особи без громадянства та ті, хто не можуть 
підтвердити своє громадянство, не мають доступу 
до механізму, який дозволив би їм легалізувати і 
стабілізувати свій статус в Україні або деінде, що 
актуалізує проблему трудової та іншої експлуатації, 
утисків з боку поліції і навіть повторних затримань «в 
зв’язку з депортацією».15 Нарешті, слід зазначити, 
що достовірні повідомлення свідчать про 
поширеність расово-дискримінаційної практики з 
боку органів української влади, які здійснюють 
міграційний контроль.16 Таким чином, цілком 
імовірно, що особи без громадянства та особи, під 
ризиком безгромадянства, які також належать до 
етнічних меншин, опиняються в ще більшій скруті. 

Утримання осіб без громадянства під вартою з 
метою видворення 

В Україні існує одна загальна процедура видворення 
та утримання під вартою для іноземців та осіб без 
громадянства. Основним документом, який регулює 
цей процес є Закон України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» № 3773-VI від 
22 вересня 2011 року (далі Закон). 

Стаття 30 Закону «Примусове видворення іноземців 
та осіб без громадянства» містить основні 
положення, що стосуються видворення і утримання 
під вартою. Положення цієї статті не поширюються 
на іноземців та осіб без громадянства, що 
підпадають під дію Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту». 

Органи влади, які уповноважені подавати позов про 
примусове видворення осіб без громадянства до 
суду: ДМСУ; ДПСУ іСБУ. Раніше ДМСУ і ДПСУ 
розміщували  осіб, що підлягають видворенню в 
ПТПІ відразу після того, як вони вирішували 
видворити їх. Після внесення поправок в 
законодавство, починаючи з 18 червня 2016 року 
затримувати особу можна тільки за наявності 
відповідного рішення суду. Хоча наша позиція 
полягає в тому, що утримання під вартою вимагає 
відповідного розпорядження суду «утримувати в 
ПТПІ», результати дослідження демонструють, що з 
моменту набрання чинності зазначених змін багато 
людей утримувалося під арештом після винесення  
судового рішення « примусово видворити». Ця ж 
реформа збільшила максимальний термін утримання 
під вартою до 18 місяців. Раніше це був один рік, а 
до травня 2011 року цей строк становив шість 
місяців. Ця тенденція викликає тривогу.  
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Відповідно до Інструкції про примусове повернення 
і примусове видворення з України іноземців та осіб 
без громадянства, «примусове видворення 
передбачає: виявлення порушника, поміщення його 
в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб 
без громадянства, які незаконно перебувають на 
території України (далі  ПТПІ), документальне 
оформлення примусового видворення, подальше 
супроводження іноземця до пункту пропуску через 
державний кордон України чи до країни 
походження.».17 

Наразі існує два діючих ПТПІ: у Волинській області 
(західний регіон), призначений для розміщення 165 
чоловік і Чернігівській області (північний регіон) 
потужністю 208 затриманих. Новий ПТПІ був 

побудований в Миколаївській області (південний 
регіон), але ще не функціонує. 

Як зазначено в Типовому положенні, ПТПІ «є 
державною установою, що призначена для 
тимчасового утримання іноземців та осіб без 
громадянства у разі, коли вони не виконали в 
установлений строк без поважних причин рішення 
про примусове повернення або є обґрунтовані 
підстави вважати, що вони ухилятимуться від 
виконання такого рішення, або прийнято 
адміністративним судом постанову про їх примусове 
видворення за межі України, або вони прибули на 
територію України відповідно до міжнародних 
договорів про реадмісію, або не мають законних 
підстав для перебування на території України і 
підлягають примусовому видворенню за її межі.».18 

 

 

Мал. 1: ПТПІ на карті України 
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2.  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА 
ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 

2.1  МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО 
БЕЗГРОМАДЯНСТВА ТА УТРИМАННЯ ПІД 
ВАРТОЮ 

Право на громадянство, а також свобода від 
довільного позбавлення громадянства і право 
змінити своє громадянство закріплені в статті 15 
Загальної декларації прав людини.19 Україна є 
державою-учасницею цілої низки договорів в галузі 
прав людини з положеннями про право на 
громадянство, які зміцнюють і розвивають 
положення Загальної декларації: Міжнародного 
пакту 1966 року про економічні, соціальні і культурні 
права (МПЕСКП),20 Міжнародного пакту 1966 року 
про цивільні і політичні права (МПЦПП),21 Конвенції 
1969 року про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації,22 Конвенції 1979 року про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок,23   і Конвенції 
1989 року про права дитини (КПД).24 

З 2014 року Україна також є державою-учасницею 
Конвенції 1954 року про статус апатридів (Конвенція 
1954 року)25 і Конвенції 1961 року про скорочення 
безгромадянства (Конвенція 1961 року).26 Це 
основні міжнародно-правові документи, які 
стосуються питань безгромадянства. Конвенція 1954 
року надає визначення особи без громадянства та 

встановлює важливі мінімальні стандарти 
поводження. Конвенція 1961 року містить у собі 
основні положення про запобігання і скорочення 
обсягів безгромадянства, а також «встановлює 
правила для надання і не-позбавлення громадянства 
для запобігання виникнення випадків 
безгромадянства».27  Україна також є учасницею 
двох відповідних конвенцій Ради Європи (РЄ): 
Європейської конвенції про громадянство 1997 
року28 і Конвенції РЄ про недопущення 
безгромадянства у зв’язку з правонаступництвом 
держав 2006 року.29 

Практика (адміністративного) утримання під вартою 
також регулюється цілою низкою документів в 
галузі прав людини. Стаття 9 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права, пункт 1: «Кожна 
людина має право на свободу та особисту 
недоторканність. Ніхто не може зазнавати 
безпідставного арешту або утримання під вартою. 
Ніхто не повинен бути позбавлений волі окрім таких 
підстав і відповідно до такої процедури, які 
встановлені законом». Такий загальний захист 
застосовується до всіх осіб в місцях позбавлення 
волі, як під час адміністративного (утримання під 
вартою нелегальних мігрантів), так і під час 
кримінального ув’язнення. 
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В рамках РЄ найбільш впливовим відповідним 
документом є Європейська конвенція з прав людини 
(ЄКПЛ), учасниками якої є всі держави-члени РЄ. 
Конвенція була ратифікована Україною в 1997 році.30 
Стаття 5 ЄКПЛ гарантує право на свободу і 
гарантує, що ніхто не може бути безпідставно 
позбавлений волі.31  У цьому контексті ЄСПЛ (у 
Страсбурзі), який має право розглядати справи в 
зв’язку з ЄКПЛ і приймати обов’язкові рішення щодо 
сторін, є найбільш значущим механізмом. 

Іншим важливим механізмом є Європейський 
комітет з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню, який має слідчі 
повноваження, здійснює візити в будь-яке місце, «де 
утримуються особи, позбавлені волі органом 
державної влади», видає звіти і встановлює 
стандарти. Європейська конвенція про запобігання 
катуванням була ратифікована Україною в 1997 
році.32 Рада Європи також розробила Двадцять 
керівних принципів щодо примусового повернення,33 
які не є юридично обов’язковими. 

Як Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН 
несе відповідальність за контроль над реалізацією 
конвенцій 1954 і 1961 років про безгромадянство. 
Керівництво УВКБ ООН щодо захисту осіб без 
громадянства, Керівництво УВКБ ООН із утримання 
під вартою осіб, які шукають притулку, а також різні 
висновки, прийняті його керівним органом також 
стосуються України.34  Керівництво УВКБ ООН щодо 
захисту осіб без громадянства відображає позицію 
Агентства щодо утримання під вартою осіб без 
громадянства, зокрема: 

«Практика утримання під вартою осіб, які шукають 
захисту на підставі безгромадянства є свавільною. 
Безгромадянство, за самою своєю природою, суворо 
обмежує доступ до основних проїзних документів і 
документів, що посвідчують особу, які зазвичай 
мають громадяни. Крім того, особи без 
громадянства часто проживають в будь-якій країні 
незаконно. Таким чином, відсутність документів або 
необхідних імміграційних дозволів не може бути 
використана в якості загального виправдання для 
утримання під вартою таких осіб».35 

2.2  НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, 
ПОЛІТИКА ТА СУДОВА ПРАКТИКА 
СТОСОВНО ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА 
УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Я не можу нічого гарантувати, оскільки проект 
закону «заморозили» на 4 місяці через зміни в 

уряді. Я не в змозі щось прогнозувати в нашій країні. 

Оксана Чорноус, представник ДМС України,на 
питання про перспективи внесення змін до закону, 
який встановить процедуру визначення статусу 
особи без громадянства 

Правова система України постійно змінюється. За час 
підготовки цієї доповіді, були прийняті важливі зміни 
до законодавства, такі як впровадження заходів, 
альтернативних утриманню під вартою та судовий 
перегляд рішень про  утримання мігрантів під 
вартою.   

Деякі ключові положення містяться в Конституції 
України (Основному Законі).36  Відповідно до її 
положень, «людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю». 

Особи без громадянства, що законно проживають в 
Україні, володіють тими ж правами та свободами, а 
також несуть ті ж обов’язки, що й громадяни 
України, окрім випадків, коли інше передбачено 
Конституцією, законами або міжнародними 
договорами України.37 До прикладу, вони не мають 
права голосу;38 звільнені від військової служби;39 не 
мають права займати державні посади40 або 
працювати нотаріусом в Україні.41  

Конституція України пердбачає єдине 
громадянство.42 Закон  «Про громадянство України» 
встановлює юридичний зміст громадянства, підстави 
та процедуру отримання та позбавлення, 
повноваження органів влади та процедуру 
оскарження рішень з питань громадянства.43  

Станом на сьогодні, статус осіб без громадянства в 
Україні регулюється Законом України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». Стаття 1 
Закону містить визначення поняття «особа без 
громадянства», згідно з яким «особа без 
громадянства - особа, яку жодна держава відповідно 
до свого законодавства не вважає своїм 
громадянином». Таке визначення  зустріло критику у 
дослідженні, проведеному Представництвом ХІАС в 
Україні в 2014: 

«Особлива увага повинна бути приділена 
визначенню самого поняття «особа без 
громадянства» у статті 1 Закону України про 
громадянство України та статті 1 Закону про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 
Їх відповідність з терміном «особа без 
громадянства», визначення якого надано у статті 1(1) 
Конвенції про статус апатридів, є сумнівною. Чому? 
Ключовим елементом у визначенні, закріпленому в 
Конвенції 1954 року, є компонент, який був, на жаль, 
випущений при перекладі визначення українською 
та російською мовами. Зокрема, в англійській версії 
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особа без громадянства визначається відповідно до 
Конвенції наступним чином: «1. Для цілей цієї 
Конвенції термін «особа без громадянства» означає 
особу, яка не вважається громадянином будь-якої 
держави в рамках її правозастосовчої практики». 
Проте, вираз «правозастосовчої практики ...» не 
отримав належної уваги при перекладі на українську 
та російську мови.».44 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
встановлює поняття права на правову допомогу, 
процедуру користування цим правом та державні 
гарантії надання правової допомоги. Відповідно до 
цього закону, право на вторинну правову допомогу 
(захист у суді; представництво інтересів осіб, що 
мають право на вторинну правову допомогу в судах 
та інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування; складання документів  
процесуального характеру) надається іноземцям та 
особам без громадянства затриманим з метою 
ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення - з моменту затримання .45 

Стосовно питання утримання під вартою та 
депортації, ч. 6 статті 18 Кодексу адміністративного 
судочинства (остання редакція вступила в силу 18 
червня 2016 року) передбачає, що місцевим 
загальним судам як адміністративним судам підсудні  
адміністративні справи щодо: 

• примусового повернення в країну походження 
або третю країну іноземців та осіб без 
громадянства; 

• примусового видворення іноземців та осіб без 
громадянства за межі України; 

• затримання з метою ідентифікації та 
забезпечення примусового видворення іноземців 
та осіб без громадянства, які підлягають 
примусовому видворенню за межі України; 

• продовження строку затримання з метою 
ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення іноземців та осіб без громадянства, 
які підлягають примусовому видворенню за межі 
України; 

• затримання іноземців та осіб без громадянства 
до вирішення питання про визнання їх 
біженцями або особами, які потребують 
додаткового захисту в Україні; 

Процедурні стандарти, що стосуються депортації 
іноземців та осіб без громадянства викладені  в 
статті 183-7 КАС. Відповідно до її положень, за 
наявності обґрунтованих підстав вважати, що 
іноземець або особа без громадянства, стосовно 
якого подано адміністративний позов про примусове 
видворення, не має документа, що дає право на 
виїзд з України, ухилятиметься від виконання 
рішення про його примусове видворення, 

перешкоджатиме проведенню процедури 
видворення або якщо існує ризик його втечі, 
адміністративний суд може прийняти одне з таких 
рішень: 

1. взяти особу на поруки підприємства, установи 
чи організації; 

2. зобов’язати іноземця або особу без 
громадянства внести заставу; 

3. затримати іноземця або особу без громадянства 
з поміщенням до пункту тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні.  

Відповідно до закону «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства»,46 іноземці та 
особи без громадянства, що  не мають правових 
підстав знаходитись в Україні та підлягають 
примусовій депортації з України, в тім числі прийняті 
відповідно до міжнародних договорів України про 
реадмісію, розміщуються в ПТПІ на термін, 
необхідний для їх ідентифікації і забезпечення 
видворення/реадмісії, але не більше, ніж на 18 
місяців.  

Якщо особа подає заяву на отримання притулку під 
час її утримання під вартою, вона залишається 
затриманою до кінцевого рішення щодо надання 
притулку. Особу, якій надано притулок (статус 
біженця або додатковий захист) звільняють після 
відповідного повідомлення міграційної служби. 

Таким чином, на сьогодні максимальним термін 
утримання під вартою – 18 місяців. Такий термін 
відповідає максимальному передбаченому 
Директивою Європейського Союзу про 
повернення.47 Ці поправки (в тому числі і термін 18 
місяців) впроваджувались як відповідь на 
вищезгадану Директиву (яка не є юридично 
зобов’язуючою для України) внаслідок прагнення 
України привести власне законодавство у 
відповідність із стандартами ЄС, що є головною 
умовою співпраці між ними.48 

З метою забезпечення однакового застосування 
законів адміністративними судами під час розгляду 
спорів щодо статусу шукачів притулку, біженців, 
депортації іноземця або особи без громадянства з 
України, а також суперечок щодо перебування 
іноземця або особи без громадянства в Україні, на 
Пленумі Вищого Адміністративного Суду України 
було прийнято окрему постанову.49  Тим не менш, у 
судах прогресивні положення даної постанови не 
завжди беруться до уваги, оскільки вони не є 
юридично обов’язковими. 
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2.3  ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ ОСІБ БЕЗ 
ГРОМАДЯНСТВА ТА ЗАТРИМАНИХ 

Поточна оцінка кількості осіб без громадянства 
в Україні є чистою екстраполяцією. 

Дмитро Плечко, УВКБ ООН, Київ. 

Основна проблема полягає у відсутності достовірної 
інформації стосовно кількості осіб без громадянства. 
Відповідно до всеукраїнського перепису населення 
2001 року,50 82 550 осіб заявили про відсутність 
громадянства, ще 40 364 його не вказали. Загальна 
кількість осіб, що постійно проживали в Україні на 
той момент становила 48 мільйонів, при цьому 
більше ніж 11% народились за межами України.51  
На основі цих даних, а також взявши до уваги 
приблизну кількість натуралізованих, УВКБ 
підрахувало, що на кінець 2004 в Україні проживало 
щонайменше 77 000 осіб без громадянства.52 
Відповідно до методів дослідження УВКБ, 
припускалось, що кількість осіб без громадянства 
зменшується пропорційно до кількості тих, хто 
отримав громадянство, не беручи до уваги інші 
чинники, такі як недостатня правосвідомість серед 
представників першої групи. Багато хто, ймовірно, 
вважав себе громадянами України чи іншої 
пострадянської держави, але на практиці виявились 
не здатними домогтися дотримання свого права на 
громадянство. Вищезгадані методи дослідження 
також не передбачали ймовірність появи нових 
ризиків для даної категорії людей. У 2015, УВКБ 
оприлюднило дві різних оцінки стосовно кількості 
осіб без громадянства в Україні. На порталі Global 
Focus в опублікованих дослідженнях зазначались 
цифри у 45 877 чол.,53 тоді як у доповіді Global 
Trends вказувались дані про 35 228 чол.54  В обох 
випадках, цифри є одними з найбільших у Європі по 
даному показнику. Однак, неофіційні дані, якими 
володіє ПНЗ/ХІАС, припускають, що справжня 
кількість осіб без громадянства, що проживають в 
Україні, ймовірно, є більшою. В більшості випадків, 
які агенція потрапляли в поле зору ПНЗ/ХІАС, люди 
не усвідомлювали, що вони є особами без 
громадянства чи перебувають пі ризиком 
безгромадянства, доки не здійснили  спроби 
замінити свої радянські паспорти, термін дії яких 
закінчився в 2005, або отримати український 
паспорт після досягнення повноліття.  

В той же час, уряд України вказує значно менші 
цифри: відповідно до ДМСУ, близько 6 500 осіб без 
громадянства мають постійний або тимчасовий 
дозвіл на проживання в Україні станом на 30 червня 
2013 року.55 Держава не володіє інформацією 
стосовно кількості осіб без громадянства, що 
нелегально проживають в Україні. Такі 
невідповідність та розрив є яскравим свідченням 

нестачі достовірної інформації стосовно масштабу 
безгромадянства. Ще одним підтвердженням цьому 
стала неспроможність державних органів відповісти 
на запит про статистику  стосовно осіб без 
громадянства для цієї доповіді. Проте, на думку пані 
Чорноус: «Проблема кожної людини є проблемою 
держави. Незалежно від того чи їх десять, чи тисяча, 
вони є проблемною категорією і ми маємо 
допомогти їм».56 Така точка зору ще раз доводить, 
що відсутність статистичних даних, яка хоча й дійсно 
перешкоджає ефективному плануванню політики у 
цій сфері, не може бути підставою для виправдання 
ненадання захисту відповідним особам. 

З 2012 року, питання громадянства належать до 
компетенції ДМСУ. За період 2013-2015 років 580 
попередньо прийнятих рішень стосовно набуття 
громадянства було анульовано.57 Інформація про 
правовий статус осіб, які втратили громадянство, 
відсутня.  

Згідно із офіційною відповіддю ДМСУ, станом на 
2015 рік: 

• 5159 осіб без громадянства постійно 
проживають в Україні; 

• 574 особи без громадянства тимчасово 
проживають в Україні; 

• 189 осіб без громадянства отримали дозвіл на 
імміграцію (постійне проживання) в Україну; 

• 200 осіб оформили тимчасовий дозвіл на 
проживання; 

• 600 осіб без громадянства отримали постійний 
дозвіл на проживання. 

Згідно з даними ДПСУ, 948 іноземців та осіб без 
громадянства було затримано та розміщено в ПТПІ 
силами ДПСУ на підставі рішень суду за період 
2011-2015 років. Деталі подано у таблиці нижче. 

Таблиця 1: Кількість затриманих у ПТПІ в Україні та 
їх громадянство за кожен рік з 2011 по 2015 роки. 

Рік Кількість затриманих осіб і їх громадянство 

2015 215 осіб (2 без громадянства, 3 сомалійці) 

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

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

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

2011 214 осіб (1 без громадянства, 53 сомалійці) 

 

Відповідно до практичного досвіду ПНЗ/ХІАС, 
сомалійців неможливо було примусово видворити з 
України через відсутність дипломатичних відносин 
та прямого транспортного сполучення між країнами. 
58 Тим не менш, практика їх утримання під вартою 
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продовжується, хоча кількість таких випадків 
скорочується. Траплялись ситуації, коли 
контрабандисти наказували громадянам третіх країн 
говорити, що вони сомалійці, щоб уникнути 
депортації. З іншої сторони, нам відомо про один 
випадок, коли громадянин Сомалі, дізнавшись, що 
його можуть тримати під вартою цілий рік, зумів 
отримати паспорт сусідньої із Сомалі країни, куди 
його і було вислано. 

За цей п’ятирічний період, 439 осіб (46,3%) було 
звільнено після закінчення максимального терміну 
утримання під вартою, оскільки їх неможливо було 
депортувати. В 2015 році, цей відсоток скоротився 
до 27,90%.  Нижче подана інформація про кожен рік 
окремо: 

Таблиця 2: Кількість осіб звільнених із ПТПІ в 
Україні на рік за період 2011-2015 років. 

Рік Кількість звільнених осіб та їх громадянство 

2015 60 осіб (в тім числі 1 сомалієць) 

2014 138 осіб (без громадянства, 10 сомалійців, 8 
палестинців) 

2013 54 осіб (1 без громадянства, 6 сомалійців) 

2012 76 осіб (4 без громадянства, 18 сомалійців) 

2011 111 осіб (53  сомалійці) 

 

До того ж, значно більша кількість осіб без 
громадянства були затримані і розміщені в місця 
короткострокового тимчасового перебування, на 
термін до трьох днів: 

Таблиця 3: Кількість осіб без громадянства були 
затримані і розміщені в місця короткострокового 
тримання (тривалістю до трьох діб) на рік за період 
2011-2015 років 

Рік Кількість осіб 

2015 43 особи без громадянства 

2014 41 особа без громадянства 

2013 87 осіб без громадянства 

2012 55 осіб без громадянства 

2011 270 осіб без громадянства 

 

Зазначені цифри демонструють, що зовсім невелику 
кількість осіб, чиє безгромадянство було 
встановлено, розміщують в ПТПІ. У ДМСУ пояснили, 
що «вони шукають інших шляхів вирішення 
проблеми цих людей». ПНЗ/ХІАС відомо про 
декількох осіб без громадянства, які нещодавно 
звернулись до ДМСУ із запитом про надання 
документів, що засвідчують їх особу. Їх повідомили, 
що необхідно чекати змін до законодавства, які 

запровадять процедуру визначення статусу для осіб 
без громадянства. 59 Така відповідь аж ніяк не 
вирішує щоденні проблеми цих людей і не може 
захистити їх від незаконного утримання під вартою з 
метою видворення.  
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3.  ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО 
ВИКЛИКАЮТЬ ЗАНЕПОКОЄННЯ 

 

3.1  ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ТА 
ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ 

Мені відомий той факт, що я зареєстрована тут 
як особа без громадянства, але до мене ніхто 

не звертався, щоб з’ясувати це питання. 

Абігейл Акінтола, 25-річна жінка, що наразі 
затримана як нерегулярний мігрант. 

Зобов’язання держави ідентифікувати осіб без 
громадянства, які перебувають на її території або 
підлягають її юрисдикції, походить від міжнародних 
норм прав людини. Для держав учасниць Конвенції 
1954 року, таке зобов’язання закріплено у самому 
документі. Як зазначено у Керівництві УВКБ із 
захисту осіб без громадянства,60 Конвенція 1954 
року зобов’язує державу вжити заходів для 
ідентифікації осіб без громадянства на її території та 
забезпечити їх мінімальними стандартними 
умовами, передбаченими Конвенцією. І хоча Україна 
ратифікувала обидві Конвенції ООН про 
безгромадянство  у 2013 році, законодавство країни 
все ще не містить положень про процедуру 

визначення безгромадянства. Така ситуація 
перешкоджає доступу до своїх основних прав та 
свобод особам без громадянства та під ризиком без 
громадянства..  

Для тих держав, що не є учасницями цієї Конвенції, 
зобов’язання постає як необхідність ідентифікувати 
особу без громадянства для дотримання інших 
зобов’язань стосовно прав людини. Це має особливу 
вагу щодо рішень про видворення та утримання під 
вартою мігрантів. Нездатність ідентифікувати 
безгромадянство як частина процесу прийняття 
рішення про утримання під вартою може призвести 
до дискримінації чи незаконності утримання під 
вартою осіб, яких не можливо вислати протягом 
прийнятного періоду часу.61 На жаль, крім того, що 
відсутня спеціальна процедура визначення 
безгромадянства, про що буде сказано нижче у 
частині 3.2, безгромадянство не рішень визначається 
також при ухваленні рішень про примусове 
видворення та пов’язане з цим утримання під 
вартою. 
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Як вже було згадано вище, ДМСУ розробила проект 
закону, що має на меті запровадження процедури 
визначення безгромадянства та який був предметом 
обговорення робочої групи Національного 
Міграційного Форуму.62  Під час обговорення 
учасники відмітили позитивні положення 
законопроекту (право доступу до процедури для 
всіх осіб, незалежно від законності перебування на 
території України, право доступу до визначення 
безгромадянства  для дітей; шестимісячний строк 
для кінцевого рішення стосовно заяви, тощо). У 
кінцевому висновку йшлося про те, що незважаючи 
на ці позитивні сторони, законопроект все ще не 
досконалий і потребує покращення, в тім числі 
стосовно: 

• внесення поправок до визначення поняття 
«особа без громадянства», щоб привести його у 
відповідність із визначенням у міжнародному 
праві у Статті 1 Конвенції 1954; 

• скасування вимоги щодо наявності дійсного 
паспортного документу для осіб без 
громадянства, що прагнуть отримати посвідку 
на проживання; 

• зменшення тягаря доказування для заявника; 
• надання тимчасових документів та статусу доки 

не прийнято кінцеве рішення за заявою; та 
• чіткого визначення форми, в якій заява має бути 

подана (письмова, усна, тощо). 

Знову ж таки, слід зазначити, що й перспектива 
прийняття такого закону та його остаточний зміст 
все ще не відомі.   

Дещо краща ситуація у шукачів притулку в Україні. 
Якщо особа, яка подає прохання на надання 
притулку не має жодних документів, що 
посвідчують особу, ця інформація записується із слів 
самого заявника. Таким чином, якщо той, хто шукає 
притулок визначає себе як особу без громадянства, 
то він або вона отримує  довідку про звернення за 
захистом від міграційної служби, в якій зазначена ця 
інформація. Під час  процедури надання притулку 
міграційні органи не перевіряють громадянство 
заявника. Хоча цю інформацію теоретично можна 
з’ясувати в ході звичайної перевірки 
правоохоронними органами на запит міграційної 
служби, нам не відомо про такі випадки. Більше 
того, ДМСУ бере до уваги відповідні рішення суду. 
Отже, якщо особа згадується у постанові суду як 
така, у якої відсутнє громадянство, ДМСУ вважає цю 
людину особою без громадянства. Тим не менш, 
такі випадки трапляються вкрай рідко і не можуть 
жодним чином компенсувати відсутність спеціальної 
процедури визначення статусу особи без 
громадянства. 

3.2  РІШЕННЯ ПРО УТРИМАННЯ ПІД 
ВАРТОЮ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

Усі судові слухання були лише формальністю. 

Хуссейн Ахмед із Сомалі, який у трьох різних 
випадках відбув максимальний термін утримання під 
вартою з метою видворення 

Рішення про утримання під вартою 

Умови, які постають перед особами без 
громадянства, в тім числі і їхня вразливість внаслідок 
безгромадянства  та складність процесу їх 
видворення з території України, – важливі фактори, 
які слід брати до уваги приймаючи рішення про 
утримання під вартою та визначаючи правомірність 
такого утримання. Для  вирішення цього питання 
безгромадянство має бути визначеним як частина 
процесу прийняття рішення про утримання під 
вартою. Невиконання цієї умови може призвести до 
утримання під вартою, яке буде непотрібним, 
необґрунтованим та незаконним. За відсутності 
спеціальної процедури визначення статусу особи 
без громадянства, нездатність органів 
відповідальних за поміщення під варту нерегулярних 
мігрантів перевірити чи можливо видворити осіб, 
яких вони мають намір видворити та утримання під 
вартою цих осіб є предметом серйозного 
занепокоєння. 

Частина 3 закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» чітко визначає 
категорії іноземних громадян, які визнаються як такі, 
що порушили імміграції правила перебування в 
Україні, та процедуру їх висилання. Відповідно, 
«незаконні» мігранти, іноземці та особи без 
громадянства, які вчинили злочин, адміністративне 
чи інше правопорушення несуть відповідальність 
згідно з законодавством.  В Україні поширена хибна 
думка, що утримання під вартою є покаранням, в той 
час як насправді воно є превентивним 
адміністративним кроком. Призначення ПТПІ – 
тимчасове утримання іноземців та осіб без 
громадянства, якщо: 

• вони не зуміли повернутись у свою країну без 
обґрунтованих причин, або ж є підстави вважати, 
що вони уникнуть виконання рішення про 
повернення; 

• адміністративний суд прийняв рішення  
депортувати їх; 

• вони прибули в Україну відповідно до 
міжнародних договорів про реадмісію; 

• у них немає правових підстав перебувати в Україні 
і вони підлягають примусовому видворенню.63 
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Особу затримують на термін достатній для органів, 
відповідальних за висилання, для дотримання всіх 
необхідних умов щодо цієї процедури. Утримання 
під вартою більше, ніж на 18 місяців, заборонено. На 
практиці ж, ситуація дещо складніша. ПТПІ часто 
виконує каральну функцію. В 2015 році значна 
частина затриманих іноземців не були вислані, а 
відповідальний орган навіть не намагався відправити 
їх до країн походження. Більше того, досить часто 
утримують під вартою осіб, що не можуть бути 
висланими через відсутність консульських установ, 
прямих транспортних зв’язків з їх країнами, 
відсутність документів або безгромадянство, Суди 
приймають рішення щодо видворення, навіть якщо 
заздалегідь відомо, що це не є можливим.  

Таким чином, маємо справу з системою, в які 
рішення про утримання під вартою ґрунтується не на 
відповідних правових принципах законної мети, 
необхідності, недискримінації, пропорційності, 
відсутності самоуправства, тощо. А скоріше, метою 
утримання під вартою є покарання.  

Згідно з інформацією ПНЗ/ХІАС за 2015 рік, дві 
особи без громадянства помістили в ПТПІ в 
Чернігові (загалом там утримували трьох таких осіб). 
Після зустрічі із затриманими особами без 
громадянства, з’ясувалось, що обоє народились в 
Молдові, нерегулярно в’їжджали на територію 
України та жили без документів довгий проміжок 
часу. Після вивчення їхніх особистих справ, стало 
зрозумілим, що представники ДПСУ, які затримали 
заявників, мали сумніви щодо їх статусу вже давно. 
В графі «громадянство» в протоколі їх  затримання 
були помітні декілька виправлень. Спочатку офіцери 
вирішили зареєструвати цих осіб як громадян 
Республіки Молдова, потім як осіб без 
громадянства, і, нарешті, як жителів невизнаного 
Придністров’я. 64 Їхні справи розглянув суд, і в 
одному випадку суд постановив, що відповідач є 
особою без громадянства,65 тоді як в другому, суд 
обрав міру вислання у Придністров’я. 66 

Це приклад того, як органи, відповідальні за 
затримання і поміщення під варту з метою 
видворення, ведуть справи у яких існує проблема 
безгромадянства. Характерною є вражаюча 
непоінформованість про питання цю проблему та 
пов’язані з нею виклики.  

У вищезгаданому випадку прикордонники, а потім і 
суд, підтвердили, що затриманий справді особа без 
громадянства. Однак у більшості випадків, відомих  
ПНЗ/ХІАС, осіб без громадянства помилково 
вносять у категорію громадян інших країн, зокрема, 
громадян Росії, Білорусі, Грузії та Казахстану. 

Для прикладу, Олександр Чорний, особа без 
громадянства з Чечні, прожив в Україні більш 
ніж 20 років без документів. Працював 
неофіційно в прикордонній зоні, доки одного 
разу під час регулярної перевірки документів 
міліція не з’ясувала, що їх у нього немає, та не 
передала його ДПСУ. Його розмістили в ПТПІ, 
без будь-якої перевірки можливості 
видворення чи ймовірного безгромадянства. 
Після семи місяців утримання під вартою, 
ДПСУ надала письмове підтвердження того, 
що Олександра неможливо видворити, 
оскільки Російська Федерація не підтвердила 
його громадянство. Керівництво ПТПІ 
продовжило утримання і лише після рішення 
суду, який визнав подальше утримання під 
вартою незаконним, його випустили. 

Процесуальні гарантії  

Існуючих засобів захисту не достатньо. Це 
проблема для всієї України. Дотримання прав 

людини тут не можливе. Усе це лише інсценування. 
Вони ведуть людей у суд лише щоб завершити 
процедуру. Суддя завжди на стороні 
прикордонників чи інших представників влади. Я 
вимагав для себе адвоката, коли прикордонник мене 
затримав. Вони не дозволили мені поговорити з 
будь-яким адвокатом. Багато людей не можуть 
сподіватись на правовий захист, навіть якщо у них є 
гроші чи відповідні документи. У мене був дозвіл на 
проживання на момент мого другого затримання. 
Мені повинні були лишень виписати штраф. Однак, 
вони вирішили покарати мене ув’язненням. Я завжди 
почуваю себе позбавленим своїх прав. Чому Україна 
карає мене так тяжко за моє бажання жити в цій 
країні, якщо я не можу робити тут нічого, крім як 
дихати?   

Р.,чоловік з Афганістану, що відбуває третій місяць 
вже другого утримання під вартою 

Питання процесуальних гарантій та їх впровадження 
стосовно утримання під вартою мігрантів пронизані 
різноманітними проблемами та протиріччями. Для 
прикладу, в Конституції України закріплено, що ніхто 
не може бути арештованим чи утримуваним під 
варто окрім як у відповідності із рішенням суду та у 
відповідності із процедурою, встановленою 
законодавством. Однак, закон України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
говорить, що іноземці, які перебувають на території 
країни незаконно, можуть бути поміщеними в ПТПІ 
на підставі рішення органу міграційної або 
прикордонної служби. Більше того, пункт 15-1 
статті 19 закону України «Про Державну 
прикордонну службу України» обумовлює 
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компетенцію представників ДПСУ вирішувати 
затримувати питання поміщення іноземців чи осіб 
без громадянства до ПТПІ.67 Таким чином, цей закон 
не було приведено у відповідність із поправками до 
законодавства, чинними від 18.06.2015, згідно з 
якими для такого утримання під вартою з метою 
видворення необхідна постанова суду.68 

Відповідно до положень закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»,69 суди також 
застосовують практику ЄСПЛ як джерело права та 
беруть до уваги положення ЄКПЛ. 

Стосовно процедури утримання під вартою 
нелегальної міграції іноземців та осіб без 
громадянства були прийняті певні позитивні 
положення, зокрема, обов’язкова участь особи в 
судових слуханнях та звільнення позивача від сплати 
судового збору за подання апеляції на рішення про 
депортацію у всіх інстанціях. Термін в який можна 
подати апеляцію на рішення першої інстанції 
становить лише п’ять днів. Враховуючи вразливий 
стан осіб, які підлягають затриманню, подання 
апеляції протягом цього часового проміжку часто є 
неможливим. Право осіб бути присутніми на 
судових слуханнях не завжди дотримується. 
Наприклад, у справі, яку розглядав Чернігівський 
окружний адміністративний суд стосовно висилки 
однієї людини в Таджикистан, пролунала заява, що 
«відповідач не з’явився на суд, було висловлено 
пропозицію про розгляд справи за його відсутності, 
він не заперечував проти позову».70 Апеляція, подана 
іноземцем у цій справі, була відхилена, оскільки 
термін її подачі закінчився. Цей випадок підтверджує 
загальну тенденцію національних судів не надавати 
уваги ретельному вивченню кожної справи, а 
натомість, стояти на стороні державних органів у 
справах про депортації примусове видворення.  

Правова допомога надається законодавством 
України для відповідної категорії осіб з моменту 
затримання. В той же час, здійснення права на 
безоплатну правову підтримку на практиці зустрічає 
певні перешкоди. Усі затримані мають право на 
первинну правову допомогу у формі порад від 
адміністрації ПТПІ стосовно прав та зобов’язань 
іноземців та осіб без громадянства на території 
України. Виконавчі партнери УВКБ та радники 
Міжнародної Організації з Міграції (МОМ) проводять 
щотижневі зустрічі із затриманими для контролю 
загальних умов утримання під вартою та надання 
правової допомоги ввіреним групам осіб. 

З 1 липня 2015 року, право на вторинну правову 
допомогу надано шукачам притулку для оскарження 
відмови у наданні захисту. Нещодавно (починаючи з 
18 червня 2016 року) це право також було надано 

іноземцям та особам без громадянства, затриманим 
для встановлення особи та висилки примусового 
видворення, з моменту затримання.  Однак, 
державні центри правової допомоги не мали коштів 
для фінансування послуг перекладу до липня 2016 
року.71 Тому навіть звичайний дзвінок для запису до 
адвоката був справжнім викликом для іноземців. 
Беручи до уваги короткий термін функціонування 
цього нововведення, поки що немає достатньої 
інформації про надання правової допомоги особам, 
висвітленої у цій доповіді, для того, щоб оцінити 
його ефективність. У 2016, УВКБ ООН провело у 
Центрах правової допомоги в основних областях 
тренінги з поправок до законодавства про 
утримання під вартою з метою видворення. Також 
Центрам було надано інформаційні листки для 
шукачів притулку про процесуальні особливості 
надання притулку в Україні, а також форми заяв 
різними мовами.72 Допомога у заповненні таких заяв 
і є першочерговою правовою допомогою, яку 
адвокати мали б надавати усім заявникам, яких 
офіційно допускають до процедури визначення 
статусу біженця.  

3.3  ВИДВОРЕННЯ ТА ПОВТОРНА ВИДАЧА 
ДОКУМЕНТІВ  

Я не знаю, якими правами та повноваженнями 
володіє моє посольство в Україні. В Україні 

його діяльність має достатньо умовний характер. Я 
майже два роки знаходжусь в Україні, але вони 
жодного разу не спробували зв’язатися або 
поговорити зі мною. Коли я знаходився в пункті 
тимчасового перебування або на кордоні, вони 
навіть не намагалися мені допомогти 

Сахілл Абдулла, прибув в Україну з Афганістану, 
відбуває свій другий 12-місячний термін утримання 
в ПТПІ 

Чинне законодавство України передбачає різні 
форми примусового повернення особи. 
Розпорядження про видворення автоматично 
випливають з рішення органів влади про відхилення 
заяви особи про  продовження терміну перебування, 
рішення про припинення дозволу на тимчасове 
проживання або рішення про анулювання дозволу на 
постійне проживання. Процедура видворення та 
деякі аспекти повторної видачі документів 
врегульовані українським законодавством лише в 
контексті «добровільного повернення», 
«примусового повернення» і так званої «примусового 
видворення». 

Відмова у  продовженні строку перебування 

У Законі «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» та відповідних підзаконних актах 
зазначено, що особа, заява якої щодо продовження 
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терміну перебування на території України була 
відхилена, повинна негайно залишити територію 
України. Відмова можлива в разі відсутності для 
цього підстав та достатнього фінансового 
забезпечення для покриття витрат, пов'язаних із 
перебуванням іноземця або особи без громадянства 
в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої 
сторони. Підзаконний акт, що визначає процедуру 
здійснення цього положення, істотно розширює 
перелік підстав для відхилення заяви: міркування 
охорони здоров’я чи національної безпеки, підозра 
органів влади щодо того, що реальні причини 
перебування в Україні відрізняються від тих, які 
зазначені в заяві, і навіть невиконання судового 
рішення або несплата штрафу в будь-який момент 
часу в минулому.73 

Українське законодавство не передбачає існування 
будь-яких інших дозволів поза цими нормами, а це 
означає, що проста формальність може позбавити 
іноземного громадянина чи особу без громадянства 
законного права перебування, незважаючи на його 
або її особистий зв’язок з Україною. Іноземець, який 
подає заяву на отримання будь-якої форми дозволу 
на проживання повинен представити свій дійсний 
проїзний документ з додатком, а також повний 
набір документів, необхідних для «реєстрації за 
місцем проживання» (раніше відомої як «прописка»). 
На практиці ж, у ситуації, коли заява щодо 
продовження строку перебування  не відповідає всім 
вимогам, передбаченим правилами, її просто не 
розглядатимуть і іноземець, рано чи пізно, 
опинитися в нелегальному становищі. 
Недокументованим особам без громадянства та 
особам, під ризиком безгромадянства, що мають 
проблеми з доступом до адміністративних і/або 
консульських установ країн свого походження, буде 
автоматично заборонений доступ до будь-якої з 
процедур легалізації, за винятком звернення за 
міжнародним захистом.  

Давид розповідає, що в 1990-ті роки, коли він 
мав ще радянський паспорт, який тоді 
визнавали дійсним посвідченням особи, що 
могло слугувати в якості проїзного документа в 
межах колишнього СРСР, він не міг 
легалізувати своє перебування в Україні, 
оскільки не мав житла і не було нікого, хто міг 
би надати повний набір документів, необхідних 
для виконання вимоги про реєстрацію за 
місцем проживання. Відсутність у паспорті 
штампу про реєстрацію за місцем проживання 
призвела до того, що правоохоронні органи 
вважали його порушником міграційного 
законодавства. Він згадує те, як практично 
щоразу, коли співробітники міліції просили 
його пред’явити посвідчення особи, він 

опинявся в міліцейському відділку: «У 90-х 
роках я відвідав, мабуть, кожен "мавпятник"74 у 
Києві». Українські закони більше не дозволяють 
утримувати порушників міграційного 
законодавства під вартою в поліції. Більше того, 
Давид тепер може надати органам влади 
документи, які відповідають всім вимогам про 
реєстрацію за місцем проживання, тому що він 
зміг купити будинок в Києві. На жаль, Давид 
більше не має дійсного посвідчення особи, 
необхідного для подання своєї заяви, оскільки 
радянські паспорти більше не визнаються. 

 

Національне законодавство не передбачає жодної 
формальної процедури видворення осіб у таких 
випадках: воно не визначає ані період, протягом 
якого особа повинна покинути територію, ані будь-
яких формальних розпоряджень. У деяких випадках, 
досліджуваних ПНЗ/ХІАС, органи влади у справах 
іммігрантів одночасно виносили окреме рішення про 
«примусове повернення» та відхиляли заяву особи 
про  продовження строку перебування на території 
України. В інших випадках заявників, які не отримали 
позитивної відповіді, просто повідомляли про те, що 
повинні покинути Україну протягом п’яти днів. 

Зазначений п’ятиденний період випливає зі строків, 
встановлених по відношенню до інших форм 
видворення попередньою (1994 року) редакцією 
Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», яка була замінена чинною. У статті 
32 попередньої редакції Закону передбачено, що 
державні органи, уповноважені виносити рішення 
про «депортацію» (процедуру, відповідну 
нинішньому «примусовому поверненню», яку місцеві 
чиновники неофіційно називали «добровільною 
депортацією») стосовно негромадян можуть 
дозволяти особам, на підставі таких рішень, 
залишатися в Україні, тоді як їхній виїзд за межі 
країни повинен відбутися не пізніше, ніж за 5 днів. 
Неофіційні дані, отримані ПНЗ/ХІАС з різних 
джерел, свідчать про те, що на практиці органи 
влади можуть і надалі застосовувати правило п’яти 
днів, навіть після його скасування, оскільки чинне 
законодавство не регулює статус особи, якій 
відмовлено в продовженні строку перебування в 
Україні, включно з організацією її виїзду.   

Скасування посвідки на тимчасове проживання 

Особи, які звільняються з ПТПІ після спливу 
максимального строку утримання під вартою, мають 
право звернутися до ДМСУ та отримати посвідку на 
тимчасове проживання в Україні. Посвідка на 
тимчасове проживання видається строком на один 
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рік і може бути продовжена на наступні 12-місячні 
періоди.75 Посвідка на тимчасове проживання не 
виключає можливості повторного утримання під 
вартою з метою видворення особи, якій вона видана, 
оскільки може бути скасована відділом ДМСУ, який 
її видав, у випадку якщо: 

• він отримав інформацію про те, що посвідка була 
видана на підставі неправдивих даних, 
підроблених або недійсних документів;   

• дії особи загрожують національній безпеці, 
громадському порядку, здоров’ю, правам чи 
законним інтересам українських громадян та 
інших осіб, які проживають в Україні;  

• уповноважений орган вирішує примусово 
повернути або депортувати іноземця/особу без 
громадянства; 

• на інших підставах, визначених 
законодавством.76 

У 2015 році ДМСУ вдавалася до широкої практики 
скасування та відкликання посвідок на тимчасове 
проживання.77 Скасування посвідок на проживання 
та повторне утримання під вартою далі 
розглядаються в розділі 3.8 цього звіту. 

Добровільне повернення  

Згідно з законодавством прохачі притулку, яким 
було відмовлено, інші іноземці та особи без 
громадянства, які не мають законних підстав для 
перебування в Україні або не можуть виїхати з 
України через відсутність коштів або втрату 
паспорта, можуть добровільно повернутися в свою 
країну походження або третю країну, в тому числі за 
сприяння міжнародних організацій.78 Рішення про 
добровільне повернення приймається ДМСУ після 
відповідної заяви іноземця або особи без 
громадянства. Після прийняття рішення про 
добровільне повернення, особа отримує документ, 
який дає їй право на тимчасове перебування на 
території України протягом періоду, що не 
перевищує 60 днів, необхідного для здійснення 
процедури добровільного повернення. 

Добровільне повернення неможливе, якщо є 
рішення про примусове повернення або депортацію. 
Особа, яку утримують під арештом, може надати 
допомогу владі у забезпеченні депортації (придбати 
квитки, отримати документи, необхідні для 
повернення). Такі дії, однак, не змінюють правового 
статусу і не усувають негативних наслідків 
депортації, таких як заборона на в’їзд. Згідно з 
офіційною статистикою, у 2015 році ДМСУ 
прийняла 26 рішень про добровільне повернення.79 

Примусове повернення  

Іноземці та особи без громадянства можуть бути 
примусово повернені в країну походження або в 
третю країну, якщо їхні дії порушують законодавство 
про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства або суперечать інтересам 
національної безпеки України, громадського 
порядку, або, якщо це необхідно для охорони 
здоров’я, прав і законних інтересів громадян 
України.80 

ДМСУ, ДПСУ та СБУ уповноважені приймати 
рішення про примусове повернення та зобов’язані 
протягом 24 годин сповістити про таке рішення 
органи прокуратури.  

У рішенні про примусове повернення вказується 
період, протягом якого особа повинна покинути 
Україну (не більше 30 днів). Рішення про примусове 
повернення може супроводжуватися забороною на 
в’їзд в Україну протягом трьох років, і може бути 
оскаржене в судовому порядку. Іноземець або особа 
без громадянства несе повну відповідальність за 
виїзд з території України протягом терміну, 
зазначеного в рішенні. Після прийняття рішення про 
примусове повернення візи анулюються, а 
документи, що підтверджують право на законне 
перебування на території України, вилучаються. 
Примусове повернення не застосовується щодо 
неповнолітніх іноземців та осіб без громадянства і 
тих, які захищені законом про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту. 
Однак на практиці можуть порушуватися права осіб 
без громадянства, беручи до уваги відсутність 
процедури визначення безгромадянства. 

Примусове видворення (депортація) 

Депортація передбачає певну послідовність заходів: 
встановлення особи порушника, розміщення його/її 
в ПТПІ, оформлення документів для видворення, 
супроводження особи до кордону чи країни 
походження.81 

Якщо особа, яку повинні депортувати, не має 
документа, що посвідчує її особу (що є нормою), 
відповідний орган ініціює процедуру встановлення 
особи та її документування. На практиці, органи 
влади направляють запити до дипломатичних 
представництв і консульств з двома кольоровими 
фотографіями кожної особи, яку потрібно 
ідентифікувати.82  За відсутності акредитованого 
дипломатичного представництва або консульської 
установи передбачуваної країни походження, запити 
в компетентні органи країни надсилаються через 
Департамент консульської служби МЗС. 
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Якщо органи влади країни походження не надають 
відповіді, запити надсилаються повторно. Вказівки 
щодо цієї процедури містяться в Інструкції про 
примусове повернення і примусове видворення з 
України іноземців та осіб без громадянства.  

На практиці це означає, що у випадку відсутності 
підтвердження особи незабаром після затримання, 
особа, яку затримали, ймовірно знаходитиметься під 
вартою до закінчення максимального строку 
утримання.  

Через велику зайнятість або відсутність належної 
організації, органи влади часто «забувають» про 
затриману особу відразу після її розміщення в ПТПІ. 
Такий контроль і недбалість, на жаль, ще донедавна 
не перевірялись в судовому порядку. Це суперечить 
зобов’язанням України в рамках ЄКПЛ, яка вимагає, 
щоб держава докладала активних зусиль для  
забезпечення депортації затриманого. 

3.4  АЛЬТЕРНАТИВИ УТРИМАННЮ ПІД 
ВАРТОЮ  

До утримання під вартою вдаються в крайніх 
випадках, встановлених законодавством; воно 
повинно відповідати стандартам в галузі прав 
людини і регулярно піддаватися судовому 
контролю. Отже, рішення про утримання під вартою, 
серед інших, повинно відповідати принципам 
необхідності, розумності та пропорційності. Ці 
принципи вимагають від держави вичерпати всі 
менш обмежувальні альтернативи перед тим, як, 
врешті-решт, вдаватись до утримання під вартою. 
Проте, на практиці, альтернативи розглядаються 
далеко не в першу чергу.83  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення положень судового захисту 
іноземців та осіб без громадянства і врегулювання 
окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній 
міграції», який набув чинності 18 червня 2016 року, 
були введені альтернативи утриманню мігрантів під 
вартою з метою видворення. Під час панельної 
дискусії щодо проекту закону, було запропоновано 
велику кількість альтернатив, але тільки такі дві з 
них були включені до кінцевої редакціїa: 

1. Взяття особи на поруки підприємством, 
установою чи організацією (які згідно з Кодексом 
адміністративного судочинства вважаються 
судом «такими, що заслуговують на особливу 
довіру». Невиконання поручителем зобов’язань, 
покладених судом тягне за собою накладення 
штрафу);  

2. Зобов’язання іноземця або особи без 
громадянства внести заставу (розмір застави 

визначається судом з урахуванням майнового та 
сімейного стану іноземця або особи без 
громадянства). 

Для порівняння, в кримінальному судочинстві існує 
чотири альтернативи утриманню під вартою.84 

Крім того, Закон встановлює, що процедура 
внесення застави не може бути застосована до 
іноземців та осіб без громадянства, щодо яких вже 
вводилися такі заходи, або тих, хто,  за наявною 
інформацією, брав участь у підготовці та/або 
здійсненні терористичних актів. Відповідно до 
Закону перераховані альтернативи також не можуть 
бути застосовані до іноземців та осіб без 
громадянства, які вчинили будь-яке правопорушення 
відповідно до законодавства України з питань 
прикордонного контролю. 

Відповідно до наявних положень про звільнення під 
заставу, іноземці або особи без громадянства 
зобов’язані регулярно звітувати перед призначеними 
посадовими особами відповідно до графіка, 
встановленого судом, щоб отримати офіційний 
дозвіл на виїзд з місця свого тимчасового 
проживання, і негайно повідомляти уповноваженій 
посадовій особі про будь-які зміни щодо їхнього 
місця проживання. 

Варто зазначити, що така обмежена кількість 
альтернатив є недостатньою і не відповідає меті 
захисту осіб без громадянства від свавільного 
утримання під вартою. Фінансові санкції, які можуть 
бути накладені на поручителів і висока вартість 
застави додатково обмежують використання цих 
альтернатив. Перелік альтернативних заходів, таким 
чином, повинен бути розширений, а їх застосування 
– спрощене. Щонайменше, для особи, яка може 
бути затримана і поміщена під варту на підставі 
міграційного законодавства, повинен бути 
доступним перелік альтернатив не менший ніж для 
осіб, підозрюваних в кримінальних злочинах.  

3.5  ДІТИ, РОДИНИ ТА ІНШІ ВРАЗЛИВІ 
ГРУПИ 

У статті 3 Директиви ЄС 2008/115/EC про 
повернення вразливими визначаються такі групи: 
«неповнолітні, неповнолітні без супроводу дорослих, 
інваліди, люди похилого віку, вагітні жінки, самотні 
батьки з неповнолітніми дітьми та особи, щодо яких 
застосовувалися тортури, зґвалтування або інші 
серйозні форми психологічного, фізичного або 
сексуального насильства». У статті 14(1)(d) йдеться 
про необхідність врахування особливих потреб 
вразливих осіб під час здійснення процедури 
видворення. Українське законодавство, натомість, не 
визначає вразливі групи взагалі. 
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Діти та родини 

Відповідно до статті 3 Конвенції про права дитини, 
«якнайкращому забезпеченню інтересів дитини 
повинна приділятися першочергова увага» у всіх діях 
щодо дітей. Нездатність міграційних органів влади 
дотримуватися цього принципу має важливе 
значення. За даними дослідження у  ПТПІ в 2015 
році утримувалась 41 дитина. 

Згідно з положеннями пункту 1 статті 17 Директиви 
2008/115/EC85 «родини з неповнолітніми дітьми 
можуть бути затримані лише в крайньому випадку і 
протягом якнайкоротшого проміжку часу, який може  

бути необхідним». Утім, українське законодавство не 
дає жодних альтернатив або можливості 
застосування більш м’яких санкцій чи коротших 
строків утримання під вартою родин з дітьми. Закон 
лише встановлює, що родини з дітьми, які 
висилаються, повинні утримуватися разом.86 Проте в 
дійсності переважає принцип роздільного 
проживання затриманих осіб за статевою ознакою. У 
зв’язку з цим, адміністрація ПТПІ розміщує дітей 
лише з одним з батьків, тоді як інший має право на 
відвідування у визначений час. Ця практика порушує 
право на приватне та сімейне життя. 

У статті 27 Конвенції про права дитини зазначається, 
що «держави-учасниці визнають право кожної 
дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, 
розумового, духовного і соціального розвитку 
дитини». Крім того, стаття 31 КПД захищає право 
дитини на відпочинок, ігри та участь у культурному 
житті. Хоча адміністрація ПТПІ забезпечує доступ до 
базової шкільної освіти, мовний бар’єр, відсутність 
адаптаційних програм для дітей (оскільки основною 
метою утримання є видворення, а не інтеграція до 
місцевої спільноти), а також умови утримання 
нівелюють такі дії. Крім того, затримані діти мають 
набагато менше можливостей грати і брати участь у 
культурному житті, ніж діти їхнього віку, які є 
вільними. 

Як свідчить досвід ПНЗ/ХІАС, утримання дітей під 
арештом викликає в них сильні почуття тривоги, 
провини, гніву, неповноцінності та страху; 
порушується  їхній контакт з дорослими членами 
родини; трапляються випадки невротичного 
розвитку особистості і порушення концентрації 
уваги. У дітей шкільного віку може розвиватися 
важка депресія з супутнім почуттям 
неповноцінності. Діти відстають в емоційному та 
когнітивному розвитку, мають труднощі в 
спілкуванні і менше шансів на здобуття повноцінної 
освіти. Діти, які утримуються під вартою, часто 
мають проблеми зі сном та апетитом, соматичні 
розлади.87 

Іншою важливою проблемою є харчування грудних 
дітей, які народилися в місцях утримання, а також 
тих, які були затримані разом зі своїми батьками. 
Якщо мати має змогу годувати свою дитину 
грудьми, проблема харчування дитини постає в 
менш гострій формі. Але якщо такої змоги немає, 
потреба дитини в харчуванні не задовольняється, 
оскільки ПТПІ не мають молочних сумішей для 
немовлят. У 2014 році Волинський ПТПІ протягом 
десяти місяців не міг забезпечити новонароджену 
дитину молочними сумішами. Врешті решт, 
відповідальність за постачання необхідних 
продуктів, на прохання ПТПІ, взяв на себе Київський 
офіс УВКБ ООН. Коли в рамках підготовки цього 
звіту здійснювалися дослідження на місцях, ПТПІ 
знову шукав благодійної допомоги, щоб забезпечити 
двомісячну дитину необхідним харчуванням. 
Основна проблема полягає в бюрократії при 
здійсненні платежів і прогалинах у законодавстві.88  
Крім того, до переліку необхідних для затриманих 
речей, викладеного в  нормах матеріально-
побутового та медичного забезпечення мігрантів у 
ПТПІ,89 не були включені дитячі підгузки.  Це 
суперечить зобов’язанням держави із забезпечення 
таких умов утримання під вартою, які є сумісними з 
повагою до людської гідності і гарантують 
«належний рівень захисту здоров’я та 
благополуччя».90 

Особливу увагу слід приділити проблемі 
встановлення віку дітей. Відповідно до Інструкції про 
порядок утримання іноземців та осіб без 
громадянства в пунктах тимчасового перебування,91 
діти іноземців, відокремлені від своїх родин не 
можуть бути затримані. Проте, відповідно до 
національного законодавства,92 процедура 
встановлення віку дитини може бути ініційована 
міграційною службою, але тільки після отримання 
клопотання про надання притулку відповідно до 
встановленого порядку. Випадки супроводу 
іноземців або осіб без громадянства, які є дітьми і не 
мають наміру шукати притулку в Україні, є ще 
складнішими, оскільки вони не підпадають під 
правові рамки «ідентифікації віку». У 2014 році 
внаслідок цієї прогалини в законодавстві, п’ятеро 
осіб, які перебували під арештом протягом 
тривалого часу, стверджували, що вони були 
помилково ідентифіковані ДПСУ як дорослі. На 
підставі документальних доказів, апеляційний суд 
підтвердив той факт, що двоє затриманих були 
неповнолітніми з Афганістану.93 

У 2015 році апеляційний суд підтвердив помилкове 
визначення віку неповнолітнього громадянина 
Сомалі без супроводу ДПСУ. Крім того, також у 
2015 році, троє громадян В’єтнаму, двоє з яких, 
очевидно, були неповнолітніми, скаржилися на 
посадових осіб ДПСУ, які помилково ідентифікували 
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їх як членів однієї родини – батька і двох синів. У 
тому ж році трапився випадок помилкової 
ідентифікації двох громадян Афганістану як братів, 
коли один з них був неповнолітнім без супроводу. 
Ключовою проблемою в галузі правового 
забезпечення є те, що після прийняття рішення про 
примусове видворення з України судом першої 
інстанції, особи, які намагаються оскаржити 
помилкове визначення віку, не мають можливості 
розпочати процедуру ідентифікації віку за 
допомогою психологічної і фізіологічної оцінки, якщо 
немає належного документального підтвердження. 
Таким чином, існують регулярні порушення у вигляді 
довгострокової утримання під арештом 
несупроводжуваних неповнолітніх мігрантів. 

Інші вразливі групи  

Інваліди, люди похилого віку, вагітні жінки і особи з 
особливими медичними потребами і показаннями 
мають справу з аналогічними труднощами і 
проблемами, які більш детально розглядаються в 
Інструментарії ЄМБ.94 

В Україні дедалі частішають випадки імміграційного 
утримання під арештом осіб з психічними чи 
фізичними вадами, і ПТПІ часто бракує ресурсів для 
забезпечення затриманих належною медичною 
допомогою і доглядом. Міграційне утримання під 
вартою посилює існуючі проблеми психічного і 
фізичного здоров’я і може завдавати серйозної 
шкоди психічному і фізичному здоров’ю 
утримуваних під арештом.95  З цієї причини, особи, 
які страждають на психічні розлади, не повинні 
утримуватися під вартою. У деяких випадках 
тривале міграційне утримання під вартою і відмова в 
пошуку альтернатив позбавленню волі для осіб, які 
шукають притулку, та мігрантів з розумовими чи 
фізичними вадами можуть являти собою тортури і 
жорстоке, нелюдське або таке, що принижує 
гідність, поводження чи покарання.96 Хоча базова 
медична допомога є безкоштовною для затриманих, 
будь-які додаткові медичні послуги і медичні огляди 
надаються за окрему платню. Затримані, у яких 
немає грошей, можуть розраховувати лише на 
гуманітарну допомогу. Проте, якщо медичні 
установи, що розташовуються неподалік від ПТПІ не 
можуть забезпечити надання необхідної медичної 
допомоги, затримана особа знаходиться в скрутному 
становищі. Такі затримані відбувають свій строк 
ув’язнення в одному місці, і тому саме керівництво 
ПТПІ несе відповідальність за вирішення подібних 
проблем на індивідуальній основі.  

Закон України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» встановлює основні принципи 
національної системи охорони здоров’я. Відповідно 
до них пацієнти мають право на отримання 
кваліфікованої медичної допомоги, яка включає в 

себе право на вибір лікаря і методу лікування.97 
Проте затримані не мають можливості 
користуватися цими правами в зв’язку з обмеженням 
свободи пересування в поєднанні з обмеженими 
ресурсами, наявними в ПТПІ, для задоволення їхніх 
потреб. Таким чином, багато вразливих затриманих, 
які потребують додаткової або спеціалізованої 
медичної допомоги, не отримують її. Прикладом 
бюрократичних бар’єрів в галузі охорони здоров’я 
може бути історія, що трапилася в 2012 році, коли 
вагітна жінка, яка потребувала спеціалізованої 
медичної допомоги, була переведена з ПТПІ (де 
вона не отримувала належного лікування) до 
відкритого центру тимчасового розміщення біженців 
після спільного моніторингового візиту 
представників міжнародних організацій, НУО та 
відповідних органів.98 Тим не менше, ще не було 
жодного випадку переведення затриманих з 
адміністративного регіону (області) ПТПІ відповідно 
до медичних потреб. Крім того, центри утримання 
під вартою не враховують потреби людей з 
обмеженими можливостями і не мають окремих 
коштів, призначених для інвалідів та людей 
похилого віку. 

Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ), у  своїх Рекомендованих 
принципах та керівних положеннях з прав людини і 
торгівлі людьми, відповідно до принципу 2(6) 
наполягає на тому, щоб жертви торгівлі людьми ні 
за яких обставин не перебували в міграційному 
ув’язненні.99  Таким чином, Наказ Міністерства 
внутрішніх справ доручає ПТПІ звільнити жертв 
торгівлі людьми з-під варти після перевірки їх 
статусу і отримання належного підтвердження від 
суду або відповідного державного органу.100 Однак, 
згідно з внутрішніми правилами, співробітники ПТПІ 
не зобов’язані виявляти жертв торгівлі людьми з-
поміж інших затриманих мігрантів і не повинні 
володіти відповідними навичками. Наразі НУО та 
УВКБ ООН можуть надавати таким людям тільки 
юридичні консультації під час спільних 
моніторингових візитів. Але цього замало, 
враховуючи те, що багато жертв торгівлі людьми 
зазнали психічних і фізичних травм в силу свого 
досвіду. 

У Практичному посібнику з моніторингу 
імміграційних затримань, виданому Асоціацією із 
Запобігання Катуванням (АЗК), Міжнародною 
Коаліцією з Питань Утримання під Вартою (МКУП) і 
УВКБ ООН, стверджується, що будь-який механізм 
контролю повинен враховувати, «що затримані 
мігранти і особи, які шукають притулку, можуть 
зазнавати різних форм жорстокого поводження до 
їхнього від’їзду зі своєї країни і/або до утримання під 
вартою, під час арешту або передачі». Це наражає їх 
на небезпеку подальшої віктимізації, і вимагає 
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«особливої уваги з боку влади та спостерігачів». За 
будь-яку ціну слід уникати повторної віктимізації 
(наприклад, подальші тортури в місцях ув’язнення) і 
вторинної віктимізації, на кшталт агресивних допитів 
про попередні катування.101 Органи, що 
відповідають за утримання під вартою, не мають 
окремого підходу та ініціатив щодо виявлення та 
захисту жертв жорстокого поводження. Досвід 
травмування таких осіб вважається нерелевантним 
при виконанні рішень про примусове видворення.  

3.6  УМОВИ УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Я не злочинець. У мене є освіта, я маю мати 
більше прав. Це утримання під вартою схоже 

на кримінальне, та я не злочинець 

Сахілл Абдулла з Афганістану, відбуває свій другий 
річний термін утримання під вартою. 

Особи без громадянства утримуються не в окремих 
закладах, а перебувають в тих же умовах, що й інші 
затримані. Враховуючи те, що їх скоріш за все не 
чекає повернення до своїх країн, а радше 
перебування під вартою на максимальний період,  їм 
і надалі доведеться ще довго і без необхідних на те 
причин знаходитись в цих умовах.    

Стаття 10(1) МПГПП передбачає, що «усі особи, 
свободу яких обмежено, мають право на людське 
поводження та повагу до гідності, невід’ємної для 
будь-якої людини. « Стаття 4(1) Факультативного 
протоколу до Конвенції проти катувань (ФПКПК) 
стосується обов’язку держав-учасниць надавати 
доступ до закладів утримання під вартою задля 
забезпечення захисту затриманих від тортур чи 
інших нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження. 102 Стаття 19 ФПКПК про 
національний превентивний механізм (НПМ), 
передбачає обов’язок держав регулярно перевіряти 
поводження із затриманими з метою посилення їх 
захисту від тортур чи інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів 
поводження.  

Україна приєдналась до ФПКПК у 2006 році,103  та 
визначила свого Уповноваженого ВР з прав людини 
відповідальним за виконання функцій НПМ у 2012 
році.104 Пізніше було створено окремий підрозділ 
НПМ. Останній виконує свої функції співпрацюючи із 
громадськими активістами.  

Згідно зі статутом ПТПІ, затриманим надається 
окреме житло відповідно до статі, віку та, якщо 
необхідно, релігійних, етнічних чи інших 
особливостей. Також існують правила щодо 
відповідності нормам поведінки, зокрема, 
забезпечення необхідних умови життя, медичної 

допомоги, харчування, користування правами та 
свободами, тощо.  

Затримані мають право на вільне пересування в 
межах, встановлених адміністрацією ПТПІ, зазвичай, 
лише в житлових приміщеннях та на території 
пункту. Стосовно ПТПІ в Чернігівській області, його 
територія повністю заасфальтована, що робить її 
непридатною для використання у літній період в 
гарячі дні. На території Волинського ПТПІ, в свою 
чергу, є багато зелених зон, тому він, відповідно, 
більш пристосований для дозвілля. Затриманих під 
час переходу в інші будівлі ПТПІ супроводжують 
охоронці. Для доступу до будівель, де проживають 
жінки, чоловіки мають взяти дозвіл у старшого 
охоронця. Законодавством передбачено, що 
затримані можуть залишити заклад  у супроводі 
охоронців з дозволу адміністрації ПТПІ. Однак, 
такий дозвіл надається лише у непередбачуваних 
випадках (зокрема, відвідання спеціальної медичної 
установи). 

В [ПТПІ] Журавичах умови були хороші. 
В[ПТПІ]  Розсудові – погані. Там охоронці 

могли заборонити нам дивитись телевізор. Могли 
бити нас кийками. Спати в день було заборонено. 
Якщо хтось жалівся адміністрації, то потім міг мати 
проблеми з охоронцями 

Хассан Ахмед з Сомалі про своє перебування під 
вартою 

У кожному ПТПІ є спортивні майданчики із  
найпростішим тренувальним знаряддям, частину з 
яких зробили самі затримані (наприклад, пластикові 
пляшки наповнені піском як додаткова вага).  
Кожного ранку охоронці та адміністрація ПТПІ 
проводять перевірку затриманих по списку, 
оглядають їх одяг, взуття та особисті речі. Також 
перевіряють умови в кімнатах, систему  аварійної 
тривоги та ін. 

Найбільше я не люблю регулярні перевірки 
охороною. По декілька разів на день вони 

відкривають кімнату та вигукують наші імена. Вони 
не стукають в двері. Їх не турбує те чи я або хтось 
інший спить. Мені не можна залишати цей заклад; 
він схожий на клітку. Ще одна проблема в тому, що 
моє життя марнується тут. Мені нічим себе зайняти, 
ні навчання, ні роботи 

Мохаммед Газрат з Афганістану, вдруге перебуває 
під вартою з метою видворення 

Затриманим надають особисті ліжка, білизну, засоби 
особистої гігієни та, якщо необхідно, одяг для 
відповідного сезону. Підтримку в забезпеченні цих 
потреб надають міжнародні організації, такі як МОМ 
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та Червоний Хрест. Деякі речі використовують 
надмірно довго (наприклад, кожна пара рукавиць 
має бути у користуванні 3 роки, зимове взуття – 4 
роки, куртка – 5 років, тощо)105 

ПТПІ забезпечує постійний доступ до туалетів та 
душів, однак постачання гарячої води може бути 
обмеженим. В кімнатах проживають від трьох до 
семи затриманих. Вони мають право на спокійний 
сон між 22.00 та 6.00 годинами (23.00 та 7.00 в 
період свят). В одному ПТПІ є окремі кімнати для 
заняття релігією. Постановою про ПТПІ передбачено 
наявність кімнати оснащеної комп’ютерами з 
доступом до мережі Інтернет, та на практиці таких 
кімнат немає. 

Затримані мають право на володіння та 
користування мобільними телефонами, щоправда, 
тільки якщо вони не оснащені камерами. Оскільки 
не має доступу до мережі Інтернет, затримані не 
можуть користуватись безкоштовними або 
дешевими сервісами зв’язку, такими як Viber та 
Skype. В кожному ПТПІ є стаціонарні телефони, та, 
зазвичай, вони не є справними. В ПТПІ є бібліотеки, 
однак з невеликою кількістю книг іноземною мовою. 

В останньому звіті НПМ про візит до ПТПІ у м. 
Чернігів зазначались ряд порушень санітарних норм, 
в тім числі сморід та поява грибку на стінах. 
Відзначались також порушення права на приватне 
життя. 106 Ця інформація підтверджує особливу 
значущість незалежного моніторингу закладів 
утримання під вартою. 

Затримані мають право на триразове харчування. 107 
Однак, ця постанова була прийнята без 
попереднього консультування із ПТПІ та пунктами 
тимчасового перебування біженців (ПТРБ). Як 
результат, не передбачено можливості вживання 
іншої їжі, що є грубим порушенням певних 
релігійних традицій. Для прикладу, в щоденний 
раціон дітей входить бекон, а дорослих – ковбасні 
вироби, які також, зазвичай, містять свинину. До 
того ж, поживна цінність щоденного раціону для 
затриманих дорослих скоротилась із 2 846,73 
кКал108 (як зазначено в вищезгаданій постанові) до 
2 537 кКал, що є нижчим, ніж ті самі показники 
встановлені для осіб, що відбувають покарання у 
закладах позбавлення волі. 16 квітня в Волинському 
ПТПІ відбувся страйк затриманих через їхнє 
незадоволення новими стандартами їжі.109 
Харчування – одне з найбільш суперечливих питань, 
з яким стикаються монітори під часу відвідування 
ПТПІ. Серед затриманих є представники різних 

аціональних, етнічних та релігійних груп, тому їхні 
харчові вподобання суттєво відрізняються. Вони 
наголошують, що їм необхідно більше рису, спецій 
та овочів. З іншого боку, в гуртожитках ПТПІ є 
невеликі кухні. Затримані можуть готувати їжу, 
використовуючи продукти, які вони придбали самі. 
Щоправда, вони часто скаржаться, що ці кухні 
закриті або працюють у дуже вузькому режимі. У 
адміністрації ПТПІ пояснюють, що спроби надати 
повний доступ до кухонь були невдалими через те, 
що затримані здебільшого не прибирали за собою. 
Були випадки використання кухонного приладдя не 
за призначення. Є декілька позитивних моментів. 
Батьки можуть вільно користуватись кухнею, щоб 
приготувати їжу для своїх дітей. До того ж, 
керівництва ПТПІ підлаштовують харчові програми 
відповідно до потреб затриманих, що сповідують 
іслам. На час посту їм надається додаткове 
харчування вночі та більше свободи у приготуванні 
їжі.110 

Як було зазначено вище, затримані отримують 
безкоштовну базову медичну допомогу. До того, як 
їх розміщують в ПТПІ, усі особи проходять 
першочерговий медичний огляд та роблять 
флюорографію (для виявлення туберкульозу). Тих 
осіб, в кого виявляють інфекційні захворювання, 
переводять в ізолятор. За необхідності, для 
проходження особливих діагностичних процедур, 
затриманих доправляють в медичні заклади поза 
межами ПТПІ.111 Однак, ПТПІ, як державна установа, 
може купувати лише затверджені медичні 
препарати українського походження. Інші ліки 
затримані вимушені купувати за свій рахунок. Вони 
також часто скаржаться на неможливість пройти 
повне медичне обстеження чи отримати медичну 
допомогу в ПТПІ.112 Зазвичай, їх відправляють в 
державні медичні заклади на обстеження та 
лікування, за що вони платять самі. Як випливає з 
наведеного вище, політика держави передбачає, що 
затримані мають змогу оплатити певні необхідні для 
них послуги. Проте, іноземці, у яких немає 
документів, не можуть отримувати грошові перекази 
та легально працювати. 

3.7  ТРИВАЛІСТЬ УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

Було дійсно морально важко перебувати під 
вартою, особливо втретє 

Хуссейн Ахмед, 25 років, з Сомалі, був затриманий 
на максимально допустимий термін тричі (спочатку 
на півроку, потім двічі на рік)
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Таблиця 4: Еволюція норм утримання під вартою мігрантів в Україні за період з 2003 по 2016 роки 

 2003 – 2011 2011 – 2016 з 18 червня 2016 

Процедура утримання під вартою На основі адміністративних 
рішень Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки України 
та Державного комітету захисту 
державного кордону України 

За рішенням адміністративного 
суду 

За рішенням адміністративного 
суду 

Максимальний термін 6 місяців 12 місяців 18 місяців (спочатку на 6 місяців 
з можливим продовженням) 

Періодичний судовий контроль 
законності утримання під вартою 

Відсутній Відсутній Кожні три місяці після першого 
6-ти місячного періоду 

 

Останні поправки (у червні 2016 року) до 
міграційного законодавства внесли суттєві зміни до 
певних аспектів утримання під вартою, в тім числі і 
стосовно тривалості перебування під вартою.113 
Таким чином, перший період утримання під вартою 
не може перевищувати 6 місяців. За умови, що 
депортація цієї особи не є можливою протягом 6 
місяців або неможливо прийняти рішення по заяві 
про надання статусу біженця чи додаткового 
захисту, цей термін можливо продовжити до 
щонайбільше 18 місяців. Протягом 2011 року 
максимальний термін зріс із 6 до 12 місяців. Така 
ситуація стала можливою не в останню чергу 
завдяки Директиві про повернення. 114 Наприклад, 
підстави для продовження утримання під вартою 
взяті цілком із тексту Директиви ЄС про 
повернення. Вплив цієї реформи в подальшому ще 
має бути оцінений. 

Задля продовження початкового терміну 6-ти 
місяців, органи, відповідальні за утримання під 
вартою, мають подати адміністративний позов не 
пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення терміну. 
Позов про подальше продовження строку 
утримання подається кожні три місяці. В них мають 
бути зазначені заходи, вжиті даними органами 
(субпідрозділами) задля виконання рішення про 
депортацію або вивчення заяви про надання статусу 
біженця чи додаткової допомоги. До числа умов, за 
яких забезпечити примусове видворення особи 
неможливо, належать: 

1. відсутність співпраці з боку іноземця або особи 
без громадянства під час процедури його 
ідентифікації; 

2. неодержання інформації з країни громадянської 
належності іноземця або країни походження 
особи без громадянства чи документів, 
необхідних для ідентифікації особи. 

Якщо прийнято рішення про  примусове видворення, 
суд визначає тривалість утримання під вартою в 
рамках законодавства залежно від конкретного 

випадку. Був лише один випадок в 2015 році, коли 
суд вирішив не дотримуватись встановленої 
практики та визначив  максимальний термін 
утримання під вартою менший ніж 12 місяців (до 
внесення поправок до закону). 

Цей процес передбачає оцінку необхідності (та 
законності) утримання під вартою, а також дій щодо 
повернення, спершу після шести місяців, а потім 
кожні три місяці. Однак на момент доповіді 
підготовки цього звіту, виконання цих положень не 
застосовувалось, тому залишається незрозумілим, як 
суди процес будуть підходити до цього важливого 
процесу. ПНЗ/ХІАС продовжує спостереження за 
впровадженням нових правових норм. 

3.8  УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПОВТОРНОГО 
ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ВИДВОРЕННЯ 

Затриманий має бути звільнений, якщо в певний 
момент перебування під вартою стає очевидним, що 
подальше утримання під вартою втрачає підстави:  

• тому, що робота з досягнення законної цілі 
здійснюється неналежно;  

• тому, що досягнення законної цілі протягом 
розумного періоду неможливе; 

• тому, що утримання під вартою більше не є 
необхідним для досягнення законної цілі; 

• тому, що умови утримання під вартою становлять 
жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує 
гідність, поводження із затриманим. 

Звільнення може бути результатом провадження, 
ініційованого затриманим затриманою особою, або 
внаслідок періодичного перегляду утримання під 
вартою державою.115 

У 2015 році, 126 осіб – 35% від загальної кількості – 
були звільнені на підставі закінчення максимального 
терміну утримання під вартою. В МОМ 
стверджують, що щонайменше кожен п’ятий 
випадок утримання під вартою не відповідає 
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повернення передбаченій меті примусового 
видворення. 116 Тому, така ситуація може 
розглядатись як безпідставне позбавлення волі, що 
суперечить Статті 5 ЄКПЛ. Про це було 
наголошено, зокрема, у рішеннях ЄСПЛ у справах 
Міколенко проти Естонії117 та М. та інші проти 
Болгарії.118 

Основні підстави для звільнення з під варти в Україні 
викладені в таблиці 5: 

Таблиця 5: Основні підстави для звільнення з під 
варти в Україні119: 

1.  виконання рішення про повернення 55% звільнень; 
2.  закінчення максимального терміну 
 утримання під вартою 35%; 

3.  рішення суду щодо звільнення чи 
 відмова повернення  7%; 

4.  отримання статусу біженця чи 
 додаткового захисту 2%; 

5.  легалізація іноземців чи осіб без 
 громадянства іншим шляхом 
 передбаченим законодавством 

0,3%120 

6.  інші випадки (екстрадиція, 
 переведення до виправного закладу, 
 тощо) 

0.7% 

 

Відповідно до внесених в законодавство змін, з 10 
червня 2016 звільнення буде здійснюватись лише на 
підставі рішення апеляційного суду. Орган, 
відповідальний за вартою примусове видворення 
повинен надіслати повідомлення про звільнення до 
ПТПІ. Якщо ця процедура не дотримується (якщо, 
наприклад, постанова суду передається ПТПІ 
напряму адвокатом чи поштою), ПТПІ не має права 
звільнити іноземця.121Ці поправки суперечать 
загальним принципам українського законодавства та 
без необхідних на те причин продовжують термін 
перебування під вартою, оскільки орган, 
відповідальний за утримання під вартою не 
зацікавлений в моніторингу справ, які було програно 
в апеляційному суді. 

Крім цього, затримані звільняються з ПТПІ після 
отримання повідомлення про неможливість 
видворення з України через відсутність проїзних 
документів, транспортних зв’язків із країною 
походження або інші причини, на які затримані чи 
органи, відповідальні за утримання під вартою не в 
змозі вплинути. Втім, позиція національного 
законодавства щодо цієї підстави для звільнення не 
є однозначною. Як було сказано вище, сьогодні 
існують дві діючі норми, які суперечать одна одній 
щодо звільнення з-під варти після повідомлення про 
неможливість видворення. Перша передбачає, що 
звільнення можливе в будь-який час до закінчення 
максимального терміну утримання під вартою,122 
тоді як друга передбачає, що звільнення можливе 
лише по закінченню цього терміну.123 Це питання 

було розглянуто в судовому провадження у справі 
за участю двох осіб без громадянства.124 Суд 
підтримав позицію, за якою звільнення можливе в 
будь-який час і не залежить від дати закінчення 
максимального терміну утримання під вартою. Тим 
не менш, судова практика все ще не має 
одностайної позиції.  

Конвенція 1954 року (Стаття 27) передбачає, що 
держава повинна «видати документи, що 
посвідчують особу будь-якій особі без громадянства 
на своїй території, якщо вона не володіє дійсними 
проїзними документами. « Це положення 
застосовується щодо всіх осіб без громадянства, в 
тім числі і тих, що перебувають в країні нелегально. 
Більше того, Керівництво з питань захисту осіб без 
громадянства від свавільного утримання під вартою  
Асоціації Рівних Прав (АРП) передбачає: 
«Зобов’язання держав перед особами без 
громадянства не припиняються після звільнення з 
під варти чи застосування відповідних альтернатив. 
Особливу увагу слід надати питанню відсутності 
захисту в осіб без громадянства, які звільнені з під 
варти та забезпеченню користування ними усіма 
правами людини, які передбачені міжнародним 
правом».125 Таким чином, держави-члени Конвенції 
1954 року зобов’язані надавати документи та право 
на перебування особам без громадянства, яких 
звільнено від утримання під вартою. 126 

Особи, яких звільнено з під варти по завершенню 
максимального терміну утримання, мають право 
подати заяву на отримання посвідки на тимчасове 
проживання в ДМСУ. Втім, існують перешкоди 
користування цим правом, оскільки однією з умов 
отримання посвідки на проживання є обов’язкова 
реєстрація місця проживання чи перебування, що 
становить проблему для тих, кого було звільнено.  
До того ж, відповідно до цього закону, ті кого було 
звільнено до закінчення максимального періоду 
(наприклад, на основі повідомлення про 
неможливість видворення) не можуть отримати 
посвідку на проживання. Це негативно впливає на 
завдання закону - врегулювати статусу тих, кого 
неможливо видворити - особи все ще знаходяться 
під ризиком повторного затримання і поміщення під 
варту; призводить до дискримінації. 

Тимчасовий дозвіл на проживання дається на 
визначений термін до одного року. Втім, якщо 
зацікавлений орган усуне перешкоди поверненню, 
особа може бути видворена протягом терміну 
чинності посвідки. Ті, хто отримав посвідку, не 
можуть легально навчатись чи працювати, так як для 
цього їм потрібна довгострокова віза. Проте, 
незважаючи на ці явні недоліки, багато з тих, кого 
утримували під вартою все ж таки подають заяви на 
отримання саме посвідки, оскільки ця процедура є 
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більш доступною, заяви розглядають протягом 
п’ятнадцяти днів, а також вимагає невелику кількість 
документів.  

В 2014-2015 роках, тих, кого могли повторно 
затримати за нелегальну спробу перетину кордону 
або передали на територію України в рамках 
реадмісії, не розміщували в ПТПІ, якщо вони мали 
дійсну посвідку на тимчасове проживання. До таких 
осіб застосовували  адміністративні стягнення у 
вигляді штрафу.127 Однак у березні 2016 року 
відбулись зміни в діяльності окремих підрозділів 
ДПСУ, після чого, наприклад, посвідки на тимчасове 
проживання для трьох громадян Афганістану було 
анульовано, а також прийнято рішення про їх 
примусове видворення з наступним поміщенням під 
варту. 

Загалом, випадки першого повторного утримання 
під вартою трапляються досить часто, тоді як 
другого – рідше. Звільнені з ПТПІ за рішенням суду 
особи, якщо вони не звертались за міжнародним 
захистом або їх не визнано жертвами торгівлі 
людьми, не мають жодних прав  в Україні, навіть 
права на перебування на території країни. 

В чинному законодавстві України відсутні відмінності 
між іноземними громадянами та особами без 
громадянства, що були звільнені з під варти через 
неможливість видворення. Проте між цими 
категоріями існує суттєва різниця. Іноземні 
громадяни, яких не вдалось видворити, можуть 
через зміну обставин з часу бути видвореними. Це 
однак є дуже малоймовірним для осіб без 
громадянства. У випадку звільнення, особа без 
громадянства або отримує посвідку на тимчасове 
проживання, що виключає право на навчання чи 
роботу, або вважається нелегальним мігрантом. 
Жоден з варіантів не можна назвати хорошим, при 
цьому вони суперечать принципу недискримінації та 
ще ряду інших прав осіб без громадянства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» встановлює точний список 
правових підстав для перебування осіб без 
громадянства на території України, але це стосується 
переважно тих, хто легально в’їхав на територію 
України. Стосовно тих, хто в’їхав нелегально і не 
підлягає видворенню, Стаття 4 Закону зазначає, що 
перебування цих осіб на території України на 
тимчасовій основі на період існування обставин, що 
унеможливлюють видворення з України, є 
легальним.  Ці особи мають отримати посвідку на 
тимчасове проживання. Таким чином, очевидним є 
те, що ці посвідки є частиною процесу видворення, а 
не інструментом захисту та інтеграції в суспільство. 
Як наслідок, вони не допомагають вирішувати 
питання осіб без громадянства та тих, хто не 
підлягає видворення. 
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4.  ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Україна має змінити своє ставлення до 
іноземців. Ми можемо бути корисними для 

України. Я можу виконувати різні роботи. Або ж нам 
повинні дати документи та дозволити залишити 
Україну та вирушити куди ми хочемо 

Мохаммад Газрат з Афганістану, вдруге затриманий 
після спроби нелегального перетину кордону ЄС 

Проблема безгромадянтсва в Україні залишається 
без належної уваги з боку органів влади, які 
зобов’язані встановлювати особу та захищати осіб 
без громадянства та тих, кому загрожує 
безгромадянство, в тім числі і від неправомірного 
утримання під вартою. Важлива роль в цьому має 
бути відведена ДМСУ та її територіальним органам. 

За умов відсутності дієвих кроків зі сторони 
державних органів, а також враховуючи попередній 
досвід дискримінації та утисків,  особи без 
громадянства часто живуть у страху та уникають 
контакту із державними структурами, тим самим 
ускладнюючи розуміння проблеми та її впливу в 
повній мірі. Неспроможність ідентифікувати особу 
без громадянства та відсутність розуміння повноти 
проблеми, а також дискримінаційне та байдуже 
ставлення ведуть до того, що осіб без громадянства 
найімовірніше чекає процедура видворення – навіть 

тоді коли це суперечить нормам законодавства – і, 
як наслідок, утримання під вартою на термін 
щонайбільше 18 місяців, протягом якого досягнути 
мети утримання під вартою, тобто видворення, не 
вдасться.  

Більше того, навіть якщо встановлено, що особа не 
підлягає видворенню з України, органи влади 
можуть залишити її без документів або видати 
посвідку на тимчасове проживання, яка не дає її 
власнику права працювати, навчатись і 
користуватись іншими можливостями на рівні з 
громадянами та особами з регулярним статусом. Це 
перешкоджає особам без громадянства 
користуватись своїми правами та підвищує ризик 
їхнього повторного утримання під вартою. До того 
ж, через відсутність правового статусу чи права на 
працю як наслідок безгромадянства люди 
опиняються на задвірках суспільства. В таких умовах, 
вони вимушені працювати на неофіційних та важких 
роботах, а також стикаються із значними 
проблемами фінансового і не тільки характеру, що, в 
свою чергу, може підштовхнути їх до вчинення 
правопорушень.  

Курс України на європейську інтеграцію передбачає 
виконання Копенгагенських критеріїв приєднання до 
ЄС, серед яких, зокрема, стабільність інститутів, 
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гарантії демократії, верховенство права, повага до 
прав людини, повага та захист національних 
меншин, біженців та осіб без громадянства. 128 
Досягнення цих цілей неможливе без формування 
демократичної моделі державної політики, що 
базується на дотриманні прав людини. Стосовно 
осіб без громадянства, пріоритетним завданням 
політики є зміцнення та систематизація 
законодавства, а також приведення його у 
відповідність із міжнародними стандартами прав 
людини. Сюди входить впровадження процедури 
визначення безгромадянства, на основі визначення 
безгромадянства в міжнародному праві, що надасть 
статус та захист особам без громадянства; та 
забезпечення захисту осіб без громадянства від 
неправомірного утримання під вартою. Разом із 
захистом прав особистості, такі дії допоможуть 
Україні досягнути інтеграції в ЄС шляхом реалізації 
міжнародних правових стандартів та дотримання 
міжнародних зобов’язань. 

Доповідь виявила, що запобігання неправомірному 
затриманню осіб без громадянства в Україні 
потребує багатьох взаємопов’язаних реформ 
системи та її функціонування стосовно визначення 
статусу особи без громадянства, прийняття рішень 
про повернення та видворення, застосування 
утримання під вартою нерегулярних мігрантів. 
Конкретні рекомендації для покращення ситуації 
подані нижче: 

Рекомендації, що стосуються ідентифікації осіб без 
громадянства 

1. У 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 
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 безгромадянства 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 
затримання 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 
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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 доступу 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. 

Рекомендації, пов'язані з видворенням, звільненням 
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 права 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 на підставі 
рішення апеляційного суду тільки 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 



38  |  ЗАХИСТ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ВІД СВАВІЛЬНОГО УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ  
 

 

 

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. 
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ДОДАТОК  

Таблиця 1: Показники діяльності Державної міграційної служби України на 2015 рік129 

 Показники Одиниці 
 

1. Встановлено належність до громадянства України на підставі рішень судів Осіб 182 

2. Встановлена приналежність до громадянства України на підставі записів «Громадянин України» (підпункт 3 
ст.3) 

Осіб 46 

3. Особи, які набули громадянство України за народженням (ст. 7) Осіб 6597 

4. Особи, які набули громадянство України за територіальним походженням Осіб 3745 

5. Особи, які набули громадянство України на підставі Угод про спрощений порядок зміни громадянства Осіб 84 

6. Прийнято до громадянства України за Указом Президента України Осіб 978 

7. Поновлено у громадянстві України (ст. 10) Осіб 6 

8 Набуття громадянства України, а саме: Осіб 952 

8.1. дитиною через усиновлення (ст.11) Осіб 12 

8.2. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад 
охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю 
патронатного вихователя (ст. 12) 

Осіб 166 

8.3. визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України (ст. 13) Осіб 3 

8.4. дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них (ст. 14) Осіб 764 

8.5. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення батьківства чи материнства (ст. 15) Осіб 7 

9. Видано довідок про реєстрацію особи громадянином України Шт. 12779 

10. Видано тимчасових посвідчень громадянина України Шт. 427 

11. Громадянство припинено за Указом Президента України Осіб 49 
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 Показники Одиниці 
 

12. Зареєстровано місце проживання Осіб 1539512 

13. Знято з реєстрації місця проживання Осіб 1136401 

14. Зареєстровано місце перебування Осіб 326462 

15. Видано довідок про реєстрацію місця проживання/перебування Шт. 185341 

16. Оформлено паспортів громадянина України Шт. 947847 

17. Видано дозволів на виїзд громадян України за кордон на постійне проживання Осіб 11345 

18. Повернулось в Україну Осіб 1687 

19. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення за 2015 рік до адміністративної 
відповідальності притягнуто осіб, з них: 

Осіб 387499 

19.1. Ст. 197 «Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання» Осіб 273677 

19.2. Ст.198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» Осіб 84293 

19.3. Ст.199 «Допущення проживання без паспорта» Осіб 8736 

19.4. Ст.200 «Прийняття на роботу без паспорта» Осіб 2 

19.5. Ст.201 «Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу» Осіб 9 

19.6. П.1 Ст.203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і 
транзитного проїзду через територію України» 

Осіб 16017 

19.7. Ст.204 «Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації 
іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів» 

Осіб 221 

19.8. Ст.205 «Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства». Осіб 4410 

19.9. Ст.206 «Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів 
та сприяння в наданні інших послуг» 

Осіб 134 

20. Оштрафовано порушників міграційного законодавства грн. 21,127,434 

21. Кількість іноземців та ОБГ, яких визнано біженцями в Україні станом на 01.01.2016, з них: Осіб 2487 

21.1. Осіб чоловічої статі Осіб 1717 

21.2 Осіб жіночої статі Осіб 770 

22. Кількість іноземців та ОБГ, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту в Україні станом на 
01.01.2016, з них: 

Осіб 598 

22.1. Осіб чоловічої статі Осіб 465 

22.2 Осіб жіночої статі Осіб 133 

23. Надійшло запитів про реадмісію в Україну Осіб 452 

24. Погодженно запитів про реадмісію Осіб 342 

25. Направленно запитів про реадмісію з України Осіб 1 

26. Реадмісовано з України Осіб 0 

27. Перебуває на обліку іммігрантів станом на 01.01.2016 Осіб 250933 

28. Оформлено посвідок на постійне проживання Шт. 28111 

29. Відмовлено в оформленні посвідки на постійне проживання Шт. 114 

30. Вилучено посвідок на постійне проживання Шт. 4293 

31. Перебуває на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) станом на 01.01.2016 Осіб 75252 

32. Оформлено посвідок на тимчасове проживання Шт. 24241 

33. Продовжено термін дії посвідок на тимчасове проживання Шт. 31084 
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 Показники Одиниці 
 

34. Відмовлено у видачі посвідок на тимчасове проживання Шт. 33 

35. Скасовано посвідок на тимчасове проживання Шт. 11424 

36. Вилучено посвідок на тимчасове проживання Шт. 4980 

37. Продовжено строк перебування іноземцям та особам без громадянства Осіб 13724 

38. Відмовлено в продовженні строку перебування Осіб 24 

39. Скорочено строк тимчасового перебування іноземцям та осіб без громадянства Осіб 61 

40. Видано дозволів на імміграцію Шт. 16662 

41. Скасовано дозволів на імміграцію Шт. 3155 

42. Виявлено дітей, розлучених із сім'єю, які заявили про намір подати заяву про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту в Україні 

Осіб 16 

43. Розміщено в Пунктах Тимчасового Розміщення Біженців (ПТРБ) з початку 2015 року Осіб 63 

44. Проживають у ПТРБ з початку 2015 року Осіб 231 

45. Поміщено до ПТПІ з початку 2015 року Осіб 358 

46. Утримувалось у ПТПІ з початку 2015 року Осіб 530 

47. Видворено осіб у примусовому порядку з ПТПІ з початку 2015 року Осіб 198 

48. Прийнято рішень ДМС України за заявами шукачів захисту в Україні, з них: Шт. 920 

48.1. про визнання біженцем Осіб 49 

48.2. про визнання особою, яка потребує додаткового захисту Осіб 118 

48.3. про відмову у наданні захисту в Україні Осіб 599 

48.4. про втрату Осіб 143 

48.5. про позбавлення Осіб 7 

48.6 про скасування Осіб 4 

49. Оформленно та видано довідки про звернення за захистом в Україні Шт. 1495 

50. Продовженно строк дії довідки про звернення за захистом в Україні Шт. 5485 

51. Затримано нелегальних мігрантів, в тім числі Осіб 5111 

51.1. осіб чоловічої статі Осіб 3489 

51.2. осіб жіночої статі Осіб 1622 

52. Прийнято рішень стосовно затриманих нелегальних мігрантів, в тім числі: Осіб 5142 

52.1. про добровільне повернення Осіб 26 

52.2. про примусове повернення Осіб 4202 

52.3. про примусове видворення Осіб 209 

52.4. про заборону в"їзду в Україну Осіб 576 

52.5. поміщено до ПТПІ Осіб 129 

53. Видворено нелегальних мігрантів в примусовому порядку  Осіб 66 
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для цього звіту. 

Ми висловлюємо окрему подяку Руслану Таратулі (адвокат, експерт), 
Олегу Левицькому (адвокат, Українська Гельсінська Спілка з Прав 
Людини), Оксані Чорноус ( Державна Міграційна Служба України), Олегу 
Лабі (Державна Прикордонна Служба України). 

Особливу вдячність висловлюємо Олені Смірновій (Офіс 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), Валерії 
Чередніченко ( Європейське Бюро УВКБ ООН), Дмитру Плечку 
(Представництво УВКБ ООН в Україні) за надані до проекту цього звіту 
коментарі та зауваження. 

Особлива подяка висловлюється Ґрегу Константіну, фотографії якого 
містяться в цьому звіті. 

Нарешті, ми повинні подякувати особам без громадянства, які 
поділилися своїми історіями і чий повсякденний досвід показує, як 
багато роботи ще належить зробити. 

 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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ПРО ЄВРОПЕЙСЬКУ МЕРЕЖУ З ПИТАНЬ 
БЕЗГРОМАДЯНСТВА (ENS) 

Наша МЕРЕЖА стрімко розвивалась з моменту створення у 
2012 році, залучивши понад 100 учасників в 39 європейських 
країнах (дивіться на затемнену територію карти). Наш 
Секретаріат, розташований у Лондоні, координує законодавчу і 
політичну, просвітницьку та діяльність з нарощування 
потенціалу Мережі. За інформацією про діяльність Мережі чи 
запитами на членство звертайтесь до директора ENS Кріса 
Неша  (chris.nash@statelessness.eu). 
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