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ВСТУП
Посібник розроблений для правознавців, що працюють у сфері міграції та
безгромадянства. Посібник націлений на введення системного підходу до
вирішення складних ситуацій. Величезна кількість ідентичних, повторюваних
справ, пов’язаних з порушенням прав людини, являє собою складне завдання
для правозахисників. Окрім вирішення індивідуальних питань, правознавцям
також необхідно розробити стратегії для вирішення справ з порушення прав
людини шляхом зміни системи в цілому.    
Наразі, українські правозахисники опинилися у витоків впровадження європейских стандартів та практики в українське законодавство та процес щоденного функціонування держави. Стратегічне судочинство є важливим аспектом
для залучення українського уряду до існуючих проблем у державі та судовій
системі й відіграє ключову роль у віришенні цих проблем у майбутньому.  
Стратегічне судочинство забезпечує можливості для впровадження кардинальних змін у законодавстві, коли результат або публічність певної справи має
більш широкі наслідки, аніж ті, що стосуються виключно одного заявника.
Стратегічне судочинство має потенціал для викорінення майбутніх порушень,
а також дозволяє заощадити у довгостроковій перспективі кошти та ресурси
шляхом встановлення правових прецедентів, реформування законодавства та
скорочення потреби юридичної допомоги в майбутньому.   
Посібник містить найбільш поширені випадки, пов’язані з питаннями надання
притулку, міграції та безгромадянства, які є дієвими для застосування у стратегічному судочинстві. Мета розробників полягає у застосуванні посібника
для вирішення судових справ щодо найбільш поширених випадків порушення
прав людини у межах цільової сфери.  
Посібник містить інформацію щодо найбільш розповсюджених проблем, з
якими стикаються мігранти та особи без громадянства. У кожному розділі
викладені основні проблеми, з якими стикаються мігранти, а також посилання
на міжнародні юридичні документи. Посібник також містить посилання, що є
обов’язковими для ознайомлення, по кожній темі, а також витяги з передових практик Європейського та інших судів. Ми закликаємо використовувати
відповідні європейські та міжнародні судові практики під час провадження у
справах, що стосуються системних проблем.      
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РОЗДІЛ 1
СТРАТЕГІЧНІ СПРАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАТРИМАННЯМ, ДЕПОРТАЦІЄЮ, ПРИМУСОВИМ ВИДВОРЕННЯМ ТА ЕКСТРАДИЦІЄЮ
ОСОБИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ (УВКБ ООН)
Теоретично будь-який іноземець або особа без громадянства стикаються із
ризиком заборони в’їзду на територію України або, перебуваючи на території
країни, можуть бути примусово видворені або депортовані. Перед прийняттям
рішення щодо видворення з країни часто існує ризик затримання таких осіб.
Найбільш вразливими є наступні категорії осіб:

• особи без громадянства
• неповнолітні особи, що подорожують зі своїми родинами або неповнолітні без супроводу
• особи, що шукають притулку.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ОСОБИ,
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ*
*зверніть увагу, що даний перелік не є вичерпним
1. Відсутність перекладу
Чинне законодавство України не містить відповідних положень, які б дозволяли Державній прикордонній службі або Державній міграційній службі найняти
штат перекладачів у випадках, коли особа, яка подорожує, або мігрант не володіє українською або російською мовою. Службовці відповідних державних
органів рідко володіють будь-якою іноземною мовою, тому дуже часто мігранти та державні службовці спілкуються мовою знаків або примітивною англійською. Навіть за наявності візи особи можуть бути неспроможними «довести
мету свого візиту» через непорозуміння та неправильну інтерпретацію їхніх
тверджень відповідними державними службовцями.  
Відсутність перекладу також не дозволяє даній особі зрозуміти прийняте щодо
неї, і така особа може тільки згодом усвідомити необхідність його оскарження/
апеляції. Це впливає на терміни апелювання, та може призвести до недієвості
механізму апелювання через несвоєчасність оскарження рішення. Відсутність
перекладу також може негативно вплинути на апеляційну скаргу, оскільки особи таких осіб можуть змусити обманним шляхом підписати певні документи,
зміст яких вони не розуміють та які пізніше будуть використані проти них в
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якості доказу в суді.  

2. Відсутність можливості отримання юридичної допомоги
З офіційної точки зору, юридична допомога іноземцям або особам без громадянства стане доступною, починаючи з січня 2015 року, причому тільки для
громадян країн, які підписали відповідні офіційні угоди з Україною. На практиці
ж, державна правова допомога буде недоступною для таких осіб впродовж
декількох років, оскільки ця дата постійно відтерміновується. Більш того, вірогідність підписання таких угод, наприклад, з Сомалі або Афганістаном, дуже
низька. Система також повністю виключає осіб, що не мають громадянства.
Наразі єдиною надією на отримання юридичної допомоги для мігрантів є можливість звернення до недержавної організації або спроба найняти приватного
юриста/адвоката. Обидва варіанти часто є неможливими, оскільки зазвичай
до моменту виконання рішення щодо видворення з країни особа береться під
варту з неможливістю доступу до телефону та без надання будь-якої інформації щодо юридичної допомоги. Якщо така особа була затримана на території
міжнародної транзитної зони або на кордоні, юристам буде дуже складно туди
потрапити. Усі вищезазначені фактори створюють ситуацію, коли особа під
опікою не може апелювати негативне рішення щодо неї, що, в свою чергу,
стає причною примусового видворення цієї особи з країни.   

3. Затримання після прийняття рішення про видворення з країни /
перед депортацією
Відповідно до чинного законодавства особа може бути примусово видворена
тільки у тому випадку, коли рішення про видворення особи не було виконане
в добровільному порядку. Однак, діюча практика державних органів влади, по
суті, виключає даний етап процедури видворення. Зазвичай особу затримують
на кордоні та визнають винною у адміністративному порушенні, що карається
видворенням з країни, у зв’язку з чим приймається відповідне рішення. Однак,
замість того, щоб надати можливість такій особі добровільно виконати рішення
та залишити територію країни або звернутися за наданням притулку, такого мігранта часто затримують (незаконно) та, таким чином, позбавляють будь-якої
можливості виконання цих дій. Наступним кроком є прийняття рішення про
депортацію, яке ґрунтується на тому факті, що особа своєчасно добровільно
не залишила країну, приводячи до покарання у вигляді утримання під арештом
впродовж дванадцяти місяців перед депортацією (примусовим видворенням).
Така ситуація суперечить Статті 25 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 року. Відповідно до Статті 25,
у разі прийняття рішення щодо добровільного повернення особи, їй видається
посвідчення, яке дозволяє цій особі легально перебувати в Україні впродовж
60 днів або до моменту її добровільного повернення. Отже, затримання особи
у таких випадках є незаконним та не має жодних обґрунтованих підстав.
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4. Незаконне утримання під вартою
Стаття 29 Конституції України передбачає, що утримання під вартою понад 72
годин не може вважатися законним, якщо тільки за вмотивованим рішенням
суду. Однак, чинне законодавство не містить ані жодних процедур щодо притягнення підмандатної особи до суду, ані будь-яких підстав щодо затримання
такої особи. Таким чином, більшість затримань, особливо тих, що «потайки»
виконуються в приміщеннях аеропортів або державних органах влади, є незаконними.

5. Відсутність можливості отримання притулку
Чинним законодавством визначено, що особа звільняється від адміністративної відповідальності за нелегальний перетин кордону у випадку звернення
даної особи із заявою про надання притулку впродовж п’яти днів з моменту
перетину державного кордону. Зобов’язання щодо прийняття заяв біженців
покладається на Державну прикордонну службу України, у той же час ця служба
несе відповідальність за прийняття рішення щодо надання відповідній особі
дозволу на в’їзд на територію України. Поєднання цих функцій часто призводить
до прийняття неправомірних рішень, а також до безконтрольних дій Державної прикордонної служби. Більш того, державні органи влади у сфері міграції
змушені виконувати певні статистичні нормативи. Такі нормативи включають
«кількість попереджених випадків незаконного в’їзду в країну», а не «кількість
позитивно розглянутих заяв біженців про надання притулку».   

6. Колективна висилка
Мігранти рідко подорожують поодинці. Отже, затримання мігрантів зазвичай
стосується групи осіб, які утримуються під вартою та пізніше постають перед
судом. Найбільш розповсюдженою ситуацією у таких випадках є складання
однотипних для всіх осіб цієї групи протоколів про адміністративні порушення
разом з винесенням однакових рішень суду, що означає, що жодна із справ не
розлядається в індивідуальному порядку (при цьому вони можуть розлядатися
різними суддями, але однотипність рішень все одно свідчить про відсутність
індивідуалізованого розгляду). Фактично створюється ситуація колективної висилки, що категорично забороняється Європейською Конвенцією з прав людини.

7. Затримання та депортація осіб без громадянства
Особа без громадянства через відсутність громадянства не має держави, яка
б прийняла зазначену особу в якості громадянина та надала цій особі відповідну допомогу та захист. Депортація осіб, що не мають громадянства, є практично неможливою, оскільки приймаюча держава не має жодних зобов’язань
щодо допущення цих осіб на свою суверенну територію. На практиці це може
призвести до довготривалого утримання осіб під вартою, оскільки їх депорта-
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ція є по суті неможливою. Безстрокове утримання під вартою особи, яка не
може бути депортованою не є належною підставою для її затримання в контексті статті 5 Європейської Конвенції з прав людини.    

8. Депортація та затримання неповнолітніх
Діти залишаються найбільш вразливою категорією населення – незалежно
від того, чи вони подорожують зі своїми родинами або без будь-якого супроводу. Незважаючи на те, що затримання дитини та утримання її під вартою
категорично заборонено, як і депортація неповнолітніх осіб, що подорожують
без супроводу дорослих, час від часу деяких дітей знаходять у місцях утримання під вартою – будучи затриманими разом із своїми батьками або очікуючи депортації наодинці. Першочергове завдання полягає у визнанні цих осіб
неповнолітніми та зобов’язанні відповідних державних органів влади діяти у
кращих інтересах дитини, негайно звільнивши їх з-під варти.

9. Приватне та сімейне життя
Приймаючи рішення про видворення або депортацію, державні органи влади
у сфері міграції зазвичай не приймають до уваги аспект наявності приватного
або сімейного життя, а також не виконують аналіз умов проживання у запропонованій приймаючій країні. А отже, видворення та/або депортація можуть
спричинити порушення права щодо приватного та сімейного життя особи під
опікою.

10. Умови затримання
У той час як центри тимчасового розміщення мігрантів зазвичай оснащені
приміщеннями з відповідними санітарно-гігієнічними умовами та належним
простором, проблема незареєстрованих затримань у транзитних зонах аеропортів та приміщеннях державних органів влади часто піднімає питання щодо
виконання принципу заборони тортур, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження.
Транзитні зони в аеропортах (або будь-яких інших транспортних вузлах) не
призначені для перебування людей впродовж періоду, що перевищує 24 години. Такі місця не забезпечують приватність осіб, не оснащені душовими,
ліжками та постільною білизною, їдальнями та роздягальнями. Ці приміщення
являють собою місця з постійним перебуванням великої кількості транзитних
пасажирів (не осіб, що утримуються під вартою), з постійним освітленням та
звуками масового переміщення людей. Подібним чином, мігранти, які утримуються, наприклад, у адміністративних приміщеннях впродовж декількох днів,
також позбавлені належної харчування, місця відпочинку та ванної кімнати.

11. Відсутність аналізу умов приймаючої країни
Відповідно до статті 589 Кримінально-процесуального Кодексу України, особа
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не може бути видана іноземній державі, якщо, поміж інших причин, екстрадиція цієї особи суперечить зобов’язанням України за міжнародними угодами.
Існуюча практика передекстрадиційної перевірки умов приймання у країні
походження особи включає тільки перевірку основних біографічних даних
зазначеної особи та отримання дипломатичних гарантій від приймаючої країни щодо незастосування тортур/жорстокого або такого, що принижує гідність,
поводження стосовно цієї особи після її повернення. Безумовно, таке запевнення, наприклад, від Генеральної прокуратури Туркменістану, навряд чи є
достатньою гарантією того, що Стаття 3 Європейської Конвенції не буде порушена або що особа, котра видається державі, постане перед справедливим
судом у відповідності до Статті 6 Конвенції.  
Коли особа, що видається, подає клопотання про надання притулку, то у разі
його відхилення, суд країни, що видає цю особу, не буде виконувати власну
оцінку ризиків повернення, а просто посилатиметься на рішення міграційного
органу/суду за відсутності будь-яких підстав на отримання міжнародного захисту для цієї особи у відповідності до Женевської Конвенції 1951 р. Це також
може класифікуватися як порушення, оскільки суд країни, що видає особу, повинен забезпечити незалежний та ретельний аналіз умов приймання до того,
як призначити екстрадицію особи у зазначену країну.

Можливий стратегічний потенціал
Справи, пов’язані з видворенням, депортацією, екстрадицією та затриманням
осіб у вищезазначених ситуаціях можуть бути справами для передачі до Європейського суду з прав людини за Статтями 2, 3, 5, 6, 8, а також Статтею 3 у
сукупності зі Статтею 13.
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ВИТЯГ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ВІД
04.11.1950 р. СТАТТІ КОНВЕНЦІЇ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ
УВАГУ:
СТАТТЯ 2
Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути
умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину,
за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:
а) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
б) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі  особи, яку законно тримають під вартою;
в) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або
повстання.
СТАТТЯ 3
Заборона катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

СТАТТЯ 5
Право на свободу та особисту недоторканність

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не
може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом:
○○ законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
○○ законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
○○ законний арешт або затримання особи, здійснене зметою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
10
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обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню
нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
○○ затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його
до компетентного органу;
○○ законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
○○ законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному ’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке
обвинувачення, висунуте проти нього.
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту “c” пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.
СТАТТЯ 8
Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
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права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
СТАТТЯ 13
Право на ефективний засіб правового захисту
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має
право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть
якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗГЛЯДОМ
ПОРУШЕНЬ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ
СТАТТЯ 5
Незаконне затримання
Поняття незаконного (свавільного) затримання, що є критично важливим відповідно до принципів, викладених у Статті 5 Конвенції, ретельно визначається
Судом у прецедентному праві.
У всіх випадках, пов’язаних із затриманням підмандатних осіб, правозахисник
повинен виконани аналіз щодо законності такого затримання.

Сааді проти Об’єднаного Королівства (Saadi v. United Kingdom)
Заява № 13229/03, 29/01/2008
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84709

“67. У практиці прецедентного права Європейського Суду щодо виконання Статті 5 § 1 Конвенції точно визначено, що будь-який акт
позбавлення волі повинен, окрім того, що підпападати під дію одного з положень, передбачених пунктами (a)-(f) статті, бути «законним».
У випадках, коли мова йде про «законність» затримання, включаючи
питання, чи була дотримана «процедура, передбачена законом», Конвенція посилається по суті на національне законодавство та покладає
на державу зобов’язання виконувати матеріально-правові та процесуальні норми національного законодавства. Однак, дотримання норм
лише національного законодавства не є достатнім: Стаття 5 § 1 до того
ж вимагає, щоб будь-який акт позбавлення волі відповідав встановленій цілі захисту особи від сваволі (див. серед інших джерел зазначені вище постанови у справах Вінтерверп (Winterwerp), §37; Амуур
(Amuur), § 50; Чахал (Chahal), § 118; та Вітольд Літва (WitoldLitwa), §
78). Основний принцип полягає у тому, що жоден акт затримання, що є
незаконним, не може бути сумісним з § 1 Статті 5 Конвенції, а поняття
«незаконності» у §1 Статті 5 Конвенції виходить за межі невідповідності
норм національного законодавства таким чином, що акт позбавлення
волі може бути законним відповідно до національного законодавства,
проте залишатися свавільним відповідно до Конвенції, а, отже, таким,
що суперечить її положенням.
Не існує єдиного поняття «незаконності» (справа Сааді [§68]), однак Суд у
справі Сааді визначив наступні ключові принципи, що випливають з практики
прецедентного права:
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Затримання вважається незаконним (свавільним) у випадках:

• [§69] Має місце елемент умисного порушення або обману з боку
влади (див., наприклад, Бозано проти Франції (Bozano v. Francе),
18 грудня 1986р., Серія A №111, та Чонка проти Бельгії (Čonka v.
Belgium), № 51564/99,ECHR (Європейський суд з прав людини)
2002-I).
• [§69] Санкція на затримання, як і акт затримання повинні дійсно відповідати меті обмежень, дозволених відповідним положенням Статті
5 § 1 (Вінтерверп проти Нідерландів (Winterwerp v. Netherlands), №
6301/73, 24 жовтня 1979р. § 39; Буамар проти Бельгії (Bouamar
v. Belgium), 29 лютого 1988р., § 50, Серія A №129; та О’Хара проти Об’єднаного Королівства (O’Hara v. the United Kingdom), №
37555/97, § 34, ECHR 2001-X).
• [§69] Повинні існувати певні взаємовідносини між підставою допустимого позбавлення волі, на яке посилається влада, та місцем
і умовами затримання (див. вищезазначені постанови у справах
Буамар (Bouamar), § 50; Аертс проти Бельгії (Aerts v. Belgium), 30
липня 1998р., § 46, Звіти 1998-V; та Енхорн проти Швеції (Enhorn v.
Sweden), № 56529/00, § 42, ECHR 2005-I).
• [§70] Затримання було необхідною мірою для досягнення визначеної мети. Затримання особи є настільки серйозною мірою, що може
бути виправдане лише в якості крайньої міри, коли усі інші, менш
суворі, заходи, були розглянуті та визнані недостатніми для забезпечення інтересів особи або суспільства (див. Вітольд Літва проти
Польщі (Witold Litwa v Poland) № 26629/95 4 квітня 2000р., §78;
Хільда Хафстейндоттір проти Ісландії (Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland),
№ 40905/98, § 51, 8 червня 2004р.; та справа Енхорн (Enhorn),
зазначена вище, § 44).
• [§70] Коли акт затримання необхідний для забезпечення виконання
зобов’язання, передбаченого законом, повинен бути дотриманий
баланс між важливістю невідкладного виконання цього зобов’язання
та важливістю права людини на свободу у демократичному суспільстві (див. Васілева проти Данії (Vasileva v. Denmark), № 52792/99, §
37, 25 вересня 2003р.). Тривалість періоду затримання є важливим
фактором у дотриманні такого балансу.
Суд застосовує інший підхід до принципу недопустимості незаконного затримання у випадках, що підпадають під дію пункту (а) Статті 5 § 1, коли, за умови
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відсутності умислу або однієї з інших вищезазначених причин, у тій мірі, в якій
утримання особи під вартою відповідає та має достатній причинний зв’язок
із законним обвинуваченням, рішення про призначення покарання у вигляді
позбавлення волі та тривалість такого утримання є питанням компетенції державних органів влади, а не Суду, відповідно до Статті 5 § 1 (див. Т. проти Об’єднаного Королівства (T. v. the United Kingdom) [GC], № 24724/94, § 103, 16
грудня 1999р., а також Стаффорд проти Об’єднаного Королівства (Stafford v.
the United Kingdom) [GC], № 46295/99, § 64, ECHR 2002 IV).
Особливо важливими для справ, пов’язаних із депортацією осіб, є коментарі
Суду, викладені у [§72] по справі Сааді (Saadi).
“72. У випадках, коли особа затримана в силу положень пункту (f) Статті
5 § 1, Велика Палата, на роз’снення положень цього пункта, постановила, що при затриманні особи «з метою депортації», тобто, якщо «виконуються (виконані) заходи по видворенню особи», не існувало такої
вимоги, щоб затримання вважалося обґрунтовано необхідним, наприклад, для попередження скоєння злочину або укривання цієї особи (див.
справу Чахал (Chahal), зазначену вище, § 112). Надалі Велика Палата у
справі Чахал постановила, що принцип пропорційності застосовується
до затримання відповідно до пункту (f) Статті 5 § 1 тільки у тій мірі, що
затримання не повинне тривати нерозумний період часу; таким чином,
Велика Палата постановила, що «будь-який акт позбавлення волі, що
підпадає під дію положень пункту (f) Статті 5 § 1, вважається виправданим тільки впродовж періоду розгляду відповідної справи про видворення особи з країни. Якщо розгляд таких судових справ не провадиться з
належною ретельністю, таке затримання вважається неприйнятним …»
(там же, § 113; див. також справу Гебремедхін (Габерамадхен) проти
Франції (Gebremedhin [Gaberamadhien] v. France), №25389/05, § 74,
ECHR 2007-II).
73. Приймаючи до уваги усе вищезазначене, Європейський Суд вважає, що принципзаконності затримання повинен застосовуватися до
затримання, на яке розповсюджується дія першої частини пункту (f)
Статті 5 § 1, у такий самий спосіб, як він застосовується до затримання,
на яке розповсюджується дія другого його положення. Оскільки держави користуються правом в однаковій мірі контролювати в’їзд та перебування іноземців на своїх територіях (див. постанову, зазначену в §63),
було б штучно застосовувати інший критерій пропорційності у випадках
затримання в пунктах перетину кордону, ніж той, який застосовується у
випадках депортації, екстрадиції або видворення особи, яка вже перебуває на території країни.
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74. Отже, щоб уникнути таврування як незаконного, такий акт затримання повинен сумлінно виконуватися з боку державної влади; мати
тісний зв’язок із метою попередження несанкціонованого в’їзду осіб
в країну; місце та умови затримання повинні бути належними, маючи
на увазі, що «дана міра застосовується не до тих, хто скоїли кримінальні злочини, а до іноземців, які зазвичай, побоюючись за своє життя,
втекли із своєї власної країни» (див. постанову у справі Амуур (Amuur),
зазначену вище, § 43); а також термін затримання не повинен перевищувати обґрунтовано необхідний для досягнення поставленої цілі».

Відсутність можливості проведення юридичного аналізу примусового
видворення/депортації/затримання
Виходячи з практики прецедентного права Європейського Суду, мета Статті 5
§ 4 полягає у тому, щоб гарантувати особам, які заарештовані та утримуються
під вартою, їхнє право на судовий розгляд законності застосованих до них заходів (див. Де Вілде, Оомс та Версип проти Бельгії (De Wilde, Ooms and Versyp
v. Belgium), 18 червня 1971р., § 76, Серія A № 12; Ісмаїлов та інші проти Росії
(Ismoilov and Others v. Russia), №2947/06, § 145, 24 квітня 2008р.).
Для того щоб відповідна особа могла оскаржити рішення про її видворення/
затримання/депортацію, ця особа повинна бути в повній мірі інформована
зрозумілою для неї мовою щодо причин таких дій по відношенню до неї, щодо
можливих способів оскарження, а також даній особі повинна бути забезпечена можливість отримання юридичної допомоги.  

Відсутність перекладу
“63. Європейський Суд вкотре підтвердив, що відповідно до Статті 5 §
2 Конвенції будь-яка заарештована особа повинна бути повідомлена
простою нетехнічною мовою, яку вона розуміє, про основні юридичні та фактичні підстави її арешту, щоб мати можливість, якщо вважає
за потрібне, звернутися до суду з приводу законності затримання відповідно до Статті 5 § 4. І хоча ця інформація повинна бути терміново повідомлена, це не означає, що вона має бути надана в повному
обсязі службовою особою, яка здійснює арешт, безпосередньо в момент затримання. Вичерпність та терміновість повідомленої інформації повинні оцінюватися у кожному окремому випадку відповідно до
його особливостей. Більш того, коли особу заарештовано за підозрою у
скоєнні кримінального злочину, Стаття 5 § 2 не вимагає ані того, щоб
необхідна інформація була повідомлена у особливій формі, ані того,
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щоб вона містила повний перелік звинувачень, висунутих проти затриманої особи. Крім того, коли особу заарештовано з метою екстрадиції, надана інформація може містити навіть менший обсяг відомостей. Однак, така інформація повинна надаватися затриманій особі в
належний спосіб, щоб ця особа мала можливість усвідомити причини
позбавлення її волі (див. Кабулов проти України (Kaboulov v. Ukraine),
№41015/04, §§ 143-144, 19 листопада 2009р., з посиланнями).
64. Повертаючись до обставин цієї справи, виявилось, що на питання
заявника щодо причин його арешту, йому було повідомлено, що він є
«міжнародним злодієм». Така заява, навряд чи, могла б врешті-решт
стати підставою для видачі рішення про добровільний виїзд з країни,
який був складений українською мовою та посилався на розділ 32
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Всупереч скаргам заявника про те, що він не володіє мовою у
достатній мірі, щоб зрозуміти суть документа, останній був вручений
йому на четвертий день затримання, при цьому відсутні будь-які свідчення, що особа була попередньо повідомлена до моменту її затримання з метою депортації».

Новак проти України (Nowak v Ukraine)
Заява № 60846/10, 31/03/2011

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104289
“63. Європейський Суд вкотре підтвердив, що параграф 2 Статті 5 містить елементарну гарантію, що будь-яка заарештована особа повинна знати причини її затримання. Це положення є невід’ємною частиною схеми захисту, представленої у Статті 5: відповідно до §2 кожен,
кого заарештовано, повинен бути поінформований простою, нетехнічною мовою, зрозумілою даній особі про юридичні та фактичні підстави
його арешту, щоб мати можливість, якщо вважає за потрібне, звернутися до суду з приводу законності його затримання відповідно до параграфа 4. І хоча ця інформація повинна бути повідомлена «терміново»
(французькою: “dans le plus court délai”), це не означає, що вона має
бути надана в повному обсязі службовою особою, яка здійснює арешт,
безпосередньо в момент затримання. Вичерпність та терміновість
повідомленої інформації повинні оцінюватися у кожному окремому випадку відповідно до його особливостей (див., з урахуванням відповідних змін, Мюррей проти Об’єднаного Королівства (Murray v. the United
Kingdom), 28 жовтня 1994р., § 72, Серія A № 300-A; та Чонка проти
Бельгії (Čonka v. Belgium), № 51564/99, § 50, ECHR 2002 I).”
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Ладент проти Польщі (Ladent v Poland)
Заява № 11036/03, 18/03/2008

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-85487
У випадках, коли особа під опікою має особливі потреби, див. справу З.Х.
проти Угорщини (ZH v Hungary) (заявник був глухонімим та мав легку форму
психічного розладу)
Заява № 28973/11, Суд (Друга інстанція), 08/11/2012
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114276

Відсутність юридичної допомоги
У випадках, коли зацікавленій особі не наданий доступ до юридичної допомоги
та коли ця особа не є присутньою в ході провадження за висунутим проти неї
обвинуваченням, заявник, який є іноземцем, що не володіє в достатній мірі
мовою, якою виноситься рішення, та таким, що не є обізнаним про аспекти
української правової системи, може бути позбавлений можливості ефективно
та без зволікань оскаржити своє затримання, що суперечить Статті 5 § 4.
М. та інші проти Болгарії (M. and others v. Bulgaria), Заява № 41416/08, §83,
26 липня 2011р. та Аль-Нашіф та інші проти Болгарії (Al-Nashif and Others v.
Bulgaria), Заява № 50963/99, § 92, 20 червня 2002р.:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60522
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105788
“83. Суд вкотре підтвердив, що вимога Конвенції щодо того, що акт позбавлення волі може бути оскаржений у ході незалежного судового розслідування, має вирішальне значення у контексті визначеної Статтею 5
мети щодо забезпечення гарантій від незаконних дій”.
Виходячи з прецеденту, Суд попередньо постановив, що засоби правового захисту повинні бути доступними впродовж періоду затримання
особи, щоб забезпечити можливість для цієї особи ініціювати швидкий
судовий розгляд щодо законності її затримання та можливості звільнення, якщо таке звільнення буде доречним. Доступність судового захисту
означає, зокрема, що створені владою умови, повинні забезпечити заявникам реальну можливість скористатися засобом правового захисту.

Чонка проти Бельгії (Čonka v. Belgium)
Заява № 51564/99, 05/02/02

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60026
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“46. Конвенція покликана гарантувати не теоретичні або ілюзорні, а
практичні та ефективні права (див., з урахуванням внесених змін, Метьюз проти Об’єднаного Королівства (Matthews v. the United Kingdom)
[GC], № 24833/94, § 34, ECHR 1999-I). Щодо доступності засобу правового захисту, то Стаття 35 § 1 Конвенції, зокрема, визначає, що обставини, добровільно створені владою, повинні забезпечувати заявники
реальну можливість скористатися засобом правового захисту. В даній
справі такого не сталося, а тому попереднє заперечення повинне бути
відхилене”.
Відсутність можливості швидкого розгляду щодо законності затримання

Барановский проти Польщі (Baranowski v Poland)
Заява № 28358/95 , 28/03/2000 §68

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58525

Мусіал проти Польщі (Musial v Poland)
Заява № 24557/94, 25/03/1999 §43

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58225 :
“Стаття 5 § 4, в частині гарантії заарештованим або затриманим особам права на судовий розгляд законності їхнього затримання, також
встановлює право цих осіб, слідом за порушенням судової справи, на
швидке судове розслідування законності їхнього затримання, а також
звільнення особи, якщо затримання є незаконним (див. Ван дер Леер
проти Нідерландів (Van der Leer v. the Netherlands) постанова від 21
лютого 1990р., Серія A № 170-A, п. 14, § 35)”
У справах, пов’язаних з такими питаннями як екстрадиція, Суд виніс рішення про порушення Статті 5 § 4 Конвенції для випадків, коли судовий розгляд
тривав 31 та 46 днів відповідно для двох рівнів юрисдикції (див. Санчес-Рейссе проти Швейцарії  (Sanchez-Reisse v. Switzerland), № 9862/82, 21 October
1986, §§ 55-61); 17 днів для одного рівня юрисдикції (див. Кадем проти Мальти (Kadem v. Malta), № 55263/00, 9 січня 2003р., § 44) та 54 дні для двох
рівнів юрисдикції (див. Худякова проти Росії (Khudyakova v. Russia), 13476/04,
8 квітня 2009р., §§ 96-101).
Також слід зазначити, що, хоча й не в усіх випадках є необхідним, аби процес
відповідно до Статті 5 § 4 супроводжувався такими ж гарантіями, як зазначені
у Статті 6 для судових процесів по кримінальним або цивільним справам, необхідно забезпечити наявність юридичної особи та гарантій відповідно до зазначеного типу позбавлення волі (див. А. та інші проти Об’єднаного Королівства
(A. and Others v. the United Kingdom) [GC], № 3455/05, § 203, ECHR 2009).
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Отже, можливість для затриманого бути почутим особисто чи у будь-який інший
спосіб представлення є важливим аспектом серед інших основних процесуальних гарантій у випадку позбавлення волі:

Кампаніс проти Греції (Kampanis v Greece)
Заява № 17977/91,13/07/1995

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57930
“47. Виходячи з практики прецедентного права Європейського Суду,
можливість для ув’язненого «бути почутим особисто або, при необхідності, у будь-який інший спосіб представлення» в певних випадках є
важливим аспектом серед інших «основних процесуальних гарантій
у випадку позбавлення волі» (див. Санчес-Рейссе проти Швейцарії
(Sanchez-Reisse v. Switzerland) постанова від 21 жовтня 1986р., Серія
A № 107, п. 19, пар. 51). Це, зокрема, випадок, коли присутність ув’язненого може розглядатися як засіб забезпечення поваги до рівноправності сторін, однієї з основних гарантій, притаманних судочинству, яке
здійснюється у відповідності до вимог Конвенції”.

Застосування Статті 5 у сфері міграції
Стаття 5 закріплює принцип захисту особи від незаконного втручання з боку
держави в її право на свободу (Аксой проти Туреччини (Aksoy v. Turkey), постанова від 18 грудня 1996р., § 76, Звіти 1996-VI
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58003).
З тексту Статті 5 чітко випливає, що зазначені гарантії розповсюджуються на
«кожного». Пункти (a)-(f) Статті 5 § 1 містять вичерпний перелік допустимих підстав, на яких особи можуть бути позбавлені волі; отже, позбавлення волі не
може вважатися законним, якщо воно не підпадає під дію одного із зазначених положень (див. справу Сааді (Saadi) вище).
Один з виняткових випадків, зазначений у пункті (f), дозволяє державі обмежувати свободу іноземців у контексті іміграції (вищезазначений § 64). . Стаття
5 § 1(f) не вимагає, щоб затримання вважалося обґрунтовано необхідним,
наприклад, з метою запобігання скоєння злочину або втечі даної особи. Будь-який акт позбавлення волі у відповідності до другої частини пункту (f) Статті 5
§ 1 буде вважатися правомірним, але тільки впродовж періоду судового розгляду справи щодо депортації або екстрадиції цієї особи. Якщо ж судовий процес провадиться без належної ретельності, таке затримання припиняє бути
допустимим відповідно Статті 5 § 1(f) (Чахал проти Об’єднаного Королівства
(Chahal v. United Kingdom), 22414/93, постанова від 15/11/1996, § 113,  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58004).
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Затримання також суперечить положенням пункту (f) Статті 5 § 1 за наявності обставин, які не дозволяють виконати екстрадицію або депортацію
заявника (див. Гаркавий проти України (Garkavyy v. Ukraine), № 25978/07,
18 лютого 2010р., §§ 70 та 75, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-97425; та Дубовік проти України (Dubovik v. Ukraine), №№
33210/07 та 41866/08, §§ 61 та 62, 15 жовтня 2009р.,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95081).
Обставини, які можуть запобігти депортації, існують тільки в тому випадку, коли
умови запропонованої приймаючої країни у випадку переїзду особи можуть
спричинити поводження з цієї особою у приймаючій країні, яке суперечить
Статті 3 (див. Соерінг проти Об’єднаного Королівства (Soering v. the United
Kingdom), постанова від 7 липня 1989р., Серія A №161, пп. 35-36, §§ 89-91;
Гарабаєв проти Росії (Garabayev v. Russia), зазначена вище, § 73). Якщо встановлено, що особа не може бути екстрадийована/депортована в іншу країну,
оскільки це може бути порушенням Статті 3 Конвенції, затримання не буде
вважатися таким, що необхідне для досягнення законної мети та не може бути
правомірним.
Затримання також може бути законним тільки, якщо інші, менш суворі заходи були розглянуті та визнані такими, що не є достатніми для забезпечення
гарантії інтересів особи або суспільства, які можуть потребувати затримання
відповідної особи. Це означає, що здійснення акту позбавлення волі у відповідності до норм національного законодавства не є достатнім, він також може
бути необхідним в залежності від конкретних обставин (Вітольд Літва проти
Польщі (Witold Litwa v. Poland), № 26629/95, 4 квітня 2000р., § 78,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58537)

Особи без громадянства
Особливу увагу слід приділяти справам осіб без громадянства, які не мають
документів, оскільки встановлення їхньої особи є неможливим, та вони не мають зв’язку з жодною країною, яка б була готова надати їм захист та безпеку.
Можна з упевненістю заявити, що їхня депортація або екстрадиція позбавлена
правової мети, як і їхнє затримання до моменту виконання цих заходів.  
Як було постановлено Судом у справі Амі та інші проти Болгарії (Amie and
others v. Bulgaria), що стосувалася видворення осіб без громадянства, заходи
примусового видворення осіб без громадянства можуть представляти великі
труднощі та, навіть, бути неможливими, оскільки не існує країни, в яку ця особа
могла б переїхати без будь-яких зволікань. Якщо влада усвідомлює ці труднощі,
вона повинна проаналізувати, чи має переміщення такої особи реалістичні
перспективи та, відповідно, чи є акт затримання з метою переміщення особи від самого початку або продовжує бути законним (див. Амі та інші проти
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Болгарії (Amie and others v. Bulgaria), зазначене вище, §77). У цій справі Суд
зауважив, що в період утримання заявника впродовж одного року та восьми
місяців влада Болгарії чотири рази зверталася до Посольства Лівії з проханням
надати заявникові проїзний документ. Окрім цього, влада не виконала жодних
дій для депортації заявника. Суд дійшов висновку, що цей мізерний захід не
може вважатися обґрунтованою підставою та виправданням для утримання
заявника впродовж одного року та восьми місяців та вважається таким, що суперечить пункту (f) Статті 5 § 1 Конвенції (див. Амі та інші проти Болгарії (Amie
and others v. Bulgaria), 58149/08, §72, 12 лютого 2013, §71-79,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116413)
Суд дійшов подібного висновку й у справі Ауад проти Болгарії (Auad v. Bulgaria)
(№ 46390/10, 11 жовтня 2011р., §§ 127-135,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106668).
Заявник був особою без громадянства, яка утримувалася під арештом впродовж вісімнадцяти місяців, протягом яких влада Болгарії тричі зверталася до
Посольства Лівії із запитом видати заявникові проїзний документ. Жодних інших заходів щодо видачі заявника не було вжито. На думку Суду цих заходів
недостатньо для депортації заявника та не існує жодних підстав для утримання
цієї особи впродовж вісімнадцяти місяців відповідно до пункта (f) Статті 5 § 1.
Більш того, необхідно взяти до уваги наступне: на момент затримання могла
існувати законна підстава, однак, із плином часу вона могла себе вичерпати.
Тому, у справі Міколенко проти Естонії (Mikolenko v. Estonia) (№ 10664/05,
8 жовтня 2009р., § 65, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-94863) Суд постановив, що затримання не може вважатися результативним з метою депортації особи у випадках, коли останнє більше не є
можливим.

Неправомірне затримання в аеропорту
Стаття 5 §2, як і Стаття 5 §4, не встановлює різниці між особами, які позбавлені волі шляхом арешту, та тими, хто позбавлений волі шляхом затримання (див. Шамаєв та інші проти Грузії та Росії (Shamayev and Others v. Georgia
and Russia), № 36378/02, § 414; Зохідов проти Росії (Zokhidov v. Russia), №
67286/10, §169)
Система правового регулювання в Україні поміщає осіб, яким було заборонено в’їзд на територію України та які затримані з метою запобігання несанкціонованого в’їзду в пунктах перетину кордону, в правовий вакуум. Ситуація
для таких затриманих осіб зіставна з ситуацією заявника у справі Амуур проти
Франції (Amuur v. France) (№ 19776/92, 25 червня 1996р.,  http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57988).
На сьогоднішній день українська система не забезпечує належних процесуаль-
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них гарантій для тих осіб, яким було відмовлено у в’їзді на територію України, та
не має механізмів регулювання правового статусу тих осіб, яких було затримано з метою запобігання їхньому несанкціонованому проникненню в країну, за
виключенням нечіткої норми, яка встановлює, що «у випадку неможливості негайного повернення іноземної особи або особи без громадянства, така особа
повинна залишатися у пунктах перетину кордону до виконання її повернення»
(Ст. 14(2) Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Ст. 14(5)(2) Закону «Про прикордонний контроль»). Недоліки правової системи
в частині статусу осіб, яким відмовлено у в’їзді на територію України та які
згодом були затримані, у поєднанні з існуючими обмеженнями доступу в місцях перетину кордону, таких як аеропорт «Бориспіль», перешкоджають доступу
до будь-яких засобів правового захисту відповідних осіб, а також ускладнюють
можливість для цих осіб отримати документарне підтвердження стосовно поводження з ними.   
Прикладом найбільш ретельного аналізу затримання у транзитній зоні є справа Ріад та Ідіаб проти Бельгії (Riad and Idiab v. Belgium) Заява №№ 29787/03
29810/03,    24/01/2008 (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-108395)
Заявники, громадяни Палестини, поскаржилися на умови, в яких вони утримувалися на території транзитної зони Національного аеропорту Брюселя після
їхнього незаконного в’їзду на територію Бельгії. Суд постановив, що затримання заявників у транзитній зоні не було правомірним, що суперечить Статті 5 §
1 (право на свободу та безпеку) Конвенції.
“76. Переміщення та утримання на території транзитної зони не може
вважатися правомірним відповідно до іміграційного законодавства. Як
було наголошено Європейським Судом у постанові по справі Бозано
(Bozano) (зазначена вище), може виникнути ситуація, коли службові
особи Договірної Держави поводяться неправомірно; у таких випадках, відповідне рішення судів щодо порушення внутрішнього законодавства відповідної країни не обов’язково може мати зворотню силу
щодо юридичної чинності, відповідно до національного законодавства
цієї країни, будь-яких заходів, що тим часом запроваджуються. Випадки
можуть бути різними, якщо влада з самого початку свідомо порушує
чинне законодавство та, зокрема, якщо їхнє початкове рішення являло собою акт зловживання владою (там же, див. Гебремедхін (Габерамадхіан) проти Франції (Gebremedhin [Gaberamadhian] v. France) (ріш.),
№25389/05, § 56, 10 жовтня 2006р.). У цьому випадку є очевидним,
що рішення про розміщення заявників у транзитній зоні явно суперечило розпорядженню від 30 січня та 3 лютого 2003 року, а також й те, що
Бюро по роботі з іноземцями свідомо перевищило свої повноваження.  
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77.  Суд також вкотре підтвердив, що відповідно до практики прецедентного права повинні існувати певні взаємовідносини між підставами для
допустимого позбавлення волі, на які посилається влада, та місцем і
умовами утримання (див. Мубіланзіла Майєка та Канікі Мітунга проти
Бельгії (Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium), №13178/03,
§ 53, ECHR 2006-XI, а також, з урахуванням відповідних змін, Аертс проти Бельгії (Aerts v. Belgium), 30 липня 1998р., § 46, Звіти 1998 V, та
інші джерела, зазначені вище). У зв’язку з цим Суд зауважив, що стало
очевидним з перших звітів Комітету запобігання тортурам (СРТ) – на
які посилався Уряд з метою пояснення підстав для створення центру
“INADS Centre” – та проміжного рішення Брюссельського Суду Першої
інстанції від 25 червня 2003 року – з посиланням на звіт КЗК 1994
(див. §55 вище) – що транзитна зона не є належним місцем перебування, за виключенням центру “INADS Centre”, яке є придатним для
перебування впродовж періоду, що не перевищує «декількох днів» (див.
§66 звіту КЗК 1997).
78. Суд також зауважив, що Уряд не спромігся надати пояснення щодо
правової основи переміщення та утримання заявників у транзитній
зоні. Суд вважає, що факт «затримання» особи в цій зоні на невизначений та непередбачуваний період, за виключенням затримання на
підставі певної правової норми або обґрунтованого рішення суду, та
з обмеженнями щодо перегляду судового рішення через складнощі із
можливістю забезпечення правової допомоги є сам по собі таким, що
суперечить принципу правової визначеності, яка випливає з Конвенції
та становить один із основних елементів держави, котра діє за принципом верховенства права (див., з урахуванням відповідних змін, справа
Шамса (Shamsa), зазначена вище, § 58; Джесіус (Ječius), зазначена
вище, § 62; та Барановський (Baranowski), зазначена вище, §§ 54-57).
80. У підсумку Суд постановив, що утримання заявників у спосіб, у який
воно тривало у період з 3 лютого 2003 року, було «незаконним» у сенсі
Статті 5  § 1 Конвенції. Відповідно, мало місце порушення даного положення”.
Також Суд у справі Ріад (Riad) постановив, що факт існування можливість для
заявників добровільно залишити країну (транзитна зона – інша країна) не
виключав наявність порушення права на свободу. Таке твердження бере початок з рішення у справі Амуур проти Франції (Amuur v. France):
“48. Сам факт, що для шукачів притулку існує можливість добровільно
залишити країну, в якій вони хотіли отримати захист, не допускає будь-якого обмеження свободи, права особи жити у будь-якій країні, включа-
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ючи свою власну країну, які є гарантованими, також Протоколом №4
Конвенції (Р4). Більш того, ця можливість стає теоретичною у разі, якщо
не існує країни, яка б могла надати захист, подібний до того, який ці особи сподівалися отримати в країні, у якій шукали притулку та яка згодна
та готова прийняти їх”.

Неможливість отримання притулку
Виходячи з відповідної практики прецедентного права, Суд також дійшов наступного висновку у справі Амуур (Amuur):
“43. Затримання іноземців у міжнародній зоні дійсно передбачає обмеження свободи, однак не є таким, яке в усіх аспектах можна порівняти з обмеженнями, що діють у центрах для тимчасового розміщення
іноземців, які очікують депортації. Таке утримання, що супроводжується належними гарантіями для відповідних осіб, є допустимим тільки з
метою забезпечення державою запобігання незаконної іміграції, в той
же час із дотриманням своїх міжнародних зобов’язань, зокрема положень Женевської Конвенції 1995 щодо Статусу біженців та Європейської Конвенції з прав людини. Стурбованість влади відповідних країн
щодо недопущення все частіших спроб незаконного проникнення на
територію держави не повинно позбавляти шукачів притулку захисту,
передбаченого положеннями цих конвенцій.
Таке утримування не повинно тривати надто довго, інакще може існувати ризик перетворення утримання зі звичайного акту обмеження
свободи – неминучий з огляду на організацію практичних заходів щодо
повернення іноземної особи на батьківщину або, у випадках звернення за захистом, впродовж розгляду заяви такої особи щодо дозволу на
в’їзд на територію відповідної країни з цією метою – на позбавлення
волі. У зв’язку з цим слід враховувати той факт, що цей захід розповсюджується не на осіб, які скоїли кримінальний злочин, а на іноземців, які
зазвичай, побоюючись за своє життя, втекли зі своєї власної країни.
перш за все, таке утримання не повинне позбавляти шукачів притулку
права на отримання фактичного доступу до процедури отримання статусу біженця.”
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Міжнародні матеріали
Матеріали Ради Європи, Європейського Союзу та ООН чітко встановлюють, що
затримання мігрантів та осіб, що підлягають видворенню, повинне застосовуватися як   винятковий захід; крім того, значна увага повинна приділятися
тому факту, що незаконний перетин кордону або відсутність документів не є
кримінальним злочином та не може бути покараним у вигляді позбавлення
волі:

• Комітет Міністрів, Двадцять керівних принципів щодо примусового повернення, Директива 2008/115/EC   http://www.
asylumlawdatabase.eu/en/content/en-returns-directive-directive2008115ec-16-december-2008
• Звіт робочої групи ООН щодо Незаконного затримання у контексті
міжнародних стандартів http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G10/102/94/PDF/G1010294.pdf?OpenElement.
Повинна існувати презумпція міграції осіб без громадянства, а примусове
утримання нелегальних мігрантів є актом сваволі, тому, вважається неправомірним відповідно до міжнародного законодавства з прав людини:

• Керівні принципи рівноправності для захисту осіб без громадянства
від незаконного затримання
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/guidelines%20
main.pdf
• Керівні принципи УВКБ ООН з питань безгромадянства №№ 1 та 2
http://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html та
http://www.refworld.org/docid/4f7dafb52.html
• Міжнародна спілка з питань утримання мігрантів. Доступні матеріали: Посібник із запобігання надмірому затриманню мігрантів, Рада
ООН з прав людини, Звіт спеціального доповідача з прав мігрантів,
François Crépeau
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/125/96/PDF/
G1212596.pdf?OpenElement)
У своєму керівному документі з питань безгромадянства № 2 від 5 квітня 2012
року (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7dafb52.html) УВКБ ООН дотримується наступної думки щодо питання про затримання осіб без громадянства:
“59. Звичайне затримання осіб, що шукають захисту, на підставі відсутності громадянства є незаконним. Безгромадянство, по своїй сутності,
істотно ускладнює ідентифікацію та доступ до проїзних документів, які
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зазвичай мають громадяни. Більш того, особи без громадянства часто
не мають легального місця проживання у жодній країні. Отже, відсутність документів або необхідних міграційних дозволів не може бути головною підставою для затримання таких осіб. Стаття 9 МПГПП (ICCPR),
яка гарантує право особи на свободу та безпеку, забороняє незаконне
або свавільне затримання. Для того щоб акт затримання був законним,
повинні існувати відповідні норми місцевого законодавства, що регулюють даний аспект, бажано з максимальними обмеженнями, визначеними для такого затримання, та підлягають регулярному юридичному
аналізу. Для акту затримання, який не є незаконним, у кожному окремому випадку, з належним обґрунтуванням відповідно до усіх обставин,
повинен застосовуватися принцип пропорційності та рівноправності.
Безстрокове утримання, а також примусові форми утримання є незаконними по своїй сутності.
60. Акт затримання повинен бути останньою мірою та може бути оправданим тільки у випадку, коли всі інші менш насильницькі або примусові засоби були розглянуті та визнані такими, що не є достатніми для
досягнення законної державної мети. Альтернативи для затримання –
обов’язкове повідомлення відповідних органів про своє місцезнаходження, звільнення на поруки/під заставу та/або програми управління
справами -  є частиною будь-якої оцінки необхідності та принципу пропорційності затримання. Загальні принципи, що стосуються затримання
осіб особливо актуальні для застосування до дітей, які, як правило, не
повинні затримуватися за жодних умов”.
Судова практика інших органів з прав людини також підтримує принцип, що
державні органи повинні дослідити можливість застосування альтернативних
засобів, замість акту затримання, та повинні вдаватися до затримання мігрантів тільки, якщо це є остання наявна міра. Зокрема, у випадках, пов’язаних із оцінкою законності затримання мігрантів, Комітет ООН з прав людини
постановив, що затримання мігрантів може вважатися необґрунтованим та
незаконним, якщо державні органи «не довели, що інші, менш насильницькі, заходи не змогли б забезпечити досягнення тієї ж мети щодо відповідності нормам міграційної політики Договірної Держави, наприклад, шляхом
накладання певних обмежень щодо звітування про своє місцезнаходження,
звільнення під заставу або інші умови, котрі повинні враховувати особливі
обставини сімейного життя (Бахтіярі проти Австралії (Bakhtiyari v Australia)
CCPR/C/79/D/1069/2002 (29 жовтня 2003р.), §9.3 http://www1.umn.edu/
humanrts/undocs/1069-2002.html); коли «держава не довела що, враховуючи
особливі обставини кожного випадку, не існує іншого менш насильницького
засобу для досягнення тієї ж цілі» (Шамс проти Австралії (Shams v Australia)
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CCPR/C/90/D/1255 (11 вересня 2007р.), §7.2
http://www.hrlrc.org.au/files/YUB21FF79Z/Shams%20v%20Australia.pdf).
Будь-яка судова установа або адміністративний орган перед тим, як видати
рішення про затримання особи з особливо вразливої категорії населення, як
то дитина або особа без громадянства, повинна попередньо проаналізувати
питання щодо необхідності такого затримання в кожному окремому випадку
та дослідити можливість застосування іншого менш обмежувального заходу.

Протокол 4, Стаття 4
Стаття 4 Протоколу 4 Конвенції забороняє «колективне примусове видворення
іноземних громадян»
Термін «колективне видворення» вперше був визначений у справі Бекер проти Данії (Becker v. Denmark) (Заява №7011/75, рішення Комісії від 3 жовтня
1975р., Рішення та Звіти (РЗ) 4, п. 236,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75008).
Справа, пов’язана з примусовим поверненням на батьківщину владою Данії
групи в’єтнамських дітей у кількості близько двох сотень осіб. Комісія вперше
визначила поняття «колективного видворення іноземців» наступним чином:
“будь-який засіб компетентного державного органу, що примушує групу
іноземних осіб залишити країну, окрім випадку, коли такий засіб застосовується після або на підставі обґрунтованого та об’єктивного дослідження випадків кожної окремої іноземної особи цієї групи”.
Слід зазначити - той факт, що певна кількість іноземців, на яких поширюється
дія однакових рішень, сам по собі не призводить до висновку, що має місце колективне видворення, якщо кожній відповідній особі було надано можливість оскаржити рішення щодо її видворення на індивідуальних засадах у
компетентних органах (Хірсі Джамаа та інші проти Італії (Hirsi Jamaa and Others
v. Italy), [GC], № 27765/09, §§ 81, ECHR 2012; Гуламі проти Франції (Ghulami v.
France) (ріш.), № 45302/05, 7 квітня 2009р.; Султані проти Франції (Sultani v.
France), № 45223/05, § 81, ECHR 2007 IV).
Більш того, порушення Статті 4 Протоколу 4 не має місця, якщо відсутність
рішення, прийнятого на індивідуальних засадах, є особистою провиною заявника (див. Беріша та Халджіті проти «колишньої Югославської Республіки Македонії»    (Berisha and Haljiti v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”), №
18670/03, рішення від 16 червня 2005 року, коли заявники подали колективний позов щодо отримання притулку, тому отримали єдине спільне рішення; та
справа Дріцас проти Італії (Dritsas v. Italy) (ріш.), № 2344/02, 1 лютого 2011
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року, коли заявники відмовилися представити свої посвідчення особи представникам поліції, тому останні не мали змоги зазначити імена заявників у
рішеннях про видворення).
У справі Чонка проти Бельгії (Čonka v. Belgium), № 51564/99, § 79, ECHR
2002 I, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60026,
Суд виявив порушення принципу заборони колективного видворення у наступних випадках:
“61.  … Арешт заявників був вперше ініційований рішенням від 29 вересня 1999 року на законних підставах, не пов’язаних із зверненням
заявників про надання притулку, проте є достатнім для запровадження
заходів щодо його оскарження. У цих обставинах та з огляду на велику
кількість осіб одного походження, яких спіткала однакова доля як заявників, Суд визнав, що виконана процедуране дозволяє позбутися усіх
сумнівів відносно того, чи вважається таке видворення колективним.
62. Сумніви з цього приводу посилюються рядом факторів: по-перше,
перед депортацією заявників політична влада відповідної країни заявила про провадження зазначених дій та надала інструкції відповідному органу державної влади щодо їхнього виконання (див. §§30 та 31
вище); по-друге, існувала вимога для всіх зацікавлених іноземних осіб
одночасно з’явитися у поліцейський відділок; по-третє, рішення, вручені
цим особам, з вимогою залишити територію країни та щодо їхнього
арешту були складені в той же самий термін; по-четверте, існували значні складнощі зі зверненням даних іноземних осбі до юриста; і, нарешті,
процедура надання захисту не була виконана в повному обсязі.     
63. Отже, на жодному етапі в період між врученням  іноземним особам
повідомлення про необхідність з’явитися в поліцейському відділку та
моментом видворення не було проведено процедури, яка б забезпечувала належні гарантії, демонструючи тим самим, що особисті обставини кожної зацікавленої особи були по-справжньому та індивідуально
враховані. Нарешті, мало місце порушення Статті 4 Протоколу 4.
Принцип недопущення примусового повернення у справах колективного видворення має екстериторіальне застосування. Суд у справі Хірсі Джамаа та
інші проти Італії (Hirsi Jamaa and Others v. Italy), [GC], № 27765/09,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231, дійшов
наступного висновку:
“169. … у цій справі Суд вперше повинен був дослідити, чи розповсюджуються положення Статті 4 Протоколу 4 на випадок, пов’язаний із видворенням іноземних осіб у третю країну, що мав місце поза межами
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державної території. Необхідно було з’ясувати, чи було переміщення заявників до Лівії «колективним видворенням іноземних осіб» у значенні
цього терміну.
172. Уряд стверджував, що у випадку цієї справи існувала логічна перешкода для застосування Статті 4 Протоколу 4, а саме той факт, що
заявники не перебували на території Італії на момент їхнього переміщення до Лівії, отже таким чином, на думку Уряду, цей захід не можна
вважати «видворенням» у загальному значенні цього терміну.
173. Суд не поділяє цієї думки Уряду. Він постановив, по-перше, що, тоді
як розглянуті до цього моменту справи стосувалися відповідних осіб,
які у різний спосіб вже перебували на території відповідної країни, формулювання Статті 4 Протоколу 4 саме по собі не є перешкодою для екстериторіального застосування. Слід зазначити, що Стаття 4 Протокола
4 не містить посилання на формулювання поняття «територія», в той час
як формулювання Статті 3 цього Протоколу конкретно посилається на
територіальну сферу дії заборони видворення громадян. Також Стаття
1 Протоколу 7 чітко вказує на поняття території щодо процесуальних
гарантій, пов’язаних із видворенням іноземних осіб, які законно перебувають на території держави. На думку Суду, цим формулюванням не
можна нехтувати.
174. Підготовчі матеріали (travaux préparatoires) не є точно сформульованими щодо сфери застосування та меж дії Статті 4 Протоколу 4. У
будь-якому випадку, у Пояснювальні записці до Протоколу 4, викладеній
у 1963 році, визначено, що, з точки зору Експертного Комітету, мета
Статті 4 полягала у формальній забороні «колективного видворення
іноземних осіб, про яких йде мова у зазначеній справі». Таким чином,
дійшли згоди, що «прийняття [Статті 4] та §1 Статті 3 жодним чином не
може тлумачитися як будь-які виправдані міри колективного видворення, які могли застосовуватися в минулому». В коментарі до проекту документа сказано, що, з точки зору Експертного Комітету, поняття іноземних осіб, на яких розповсюджується дія Статті, включає не тільки
тих осіб, що є законними резидентами на території, а й «усіх тих, хто не
має фактичного права на громадянство в країні, незалежно від того,
чи вони перетинають територію країни, чи перебувають або постійно
проживають в ній, чи є вони біженцями або в’їхали в країну зі своєї
власної ініціативи, чи вони є особами без громадянства або є громадянами іншої країни» (Стаття 4 в остаточній редакції Комітету, с. 505, §
34). Нарешті, на думку авторів Протоколу 4, поняття «видворення» слід
розуміти «в основному значенні, загальноприйнятому (відходячи від поняття місця)». У той час, як останнє визначення міститься в розділі, що
стосується Статті 3 Протоколу, Суд вважає, що воно також може стосу-
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ватися Статті 4 цього ж Протоколу. З цього випливає, що підготовчі матеріали (travaux préparatoires) не є перешкодою для екстериторіального
застосування Статті 4 Протоколу №4.  
178. Отже, очевидно, у той час як поняття «юрисдикція» є принципово територіальним та вважається таким, що повинне виконуватися на
державній території країн (див. §71 вище), поняття видворення є також принципово територіальним у тому сенсі, що акт видворення найчастіше здійснюється з державної території. Проте, як і в цій справі,
у випадках, коли Суд визнав, що Договірна Держава виконувала свою
юрисдикцію виключно поза межами своєї державної території, немає
жодних перешкод для визнання того, що виконання екстериторіальної
юрисдикції цією країною прийняло форму колективного видворення.
Визнання того, що останнє поняття містить виключно територіальну
сферу дії, могло б призвести до розбіжностей у застосуванні Конвенції
як такої, а також до того, що Стаття 4 Протоколу 4, яка у такому випадку
суперечила б принципу тлумачення Конвенції як єдиного цілого. Більш
того, стосовно виконання державою своєї юрисдикції у морських просторах, Суд вже зазначив, що особлива природа морського середовища
не може вважатися територією поза законом, у якій на осіб не розповсюджується дія правової системи, здатної забезпечити можливість цим
особам скористатися своїми правами та гарантіями, захищеними Конвенцією, та яку держави зобов’язалися виконувати по відношенню до
усіх осіб у межах своєї юрисдикції (див. Медведєв та інші (Medvedyev
and Others), зазначена вище, § 81).
179. Вищезазначені міркування не ставлять під сумнів право держав
встановлювати свої власні принципи іміграційної політики. Проте, слід
зауважити, що проблеми з контролем міграційних потоків не можуть
бути виправденням для застосування заходів, які не відповідають зобов’язанням держави відповідно до Конвенції. У зв’язку з цим Суд вкотре постановив, що положення угод повинні ретельно інерпретуватися
з огляду на предмет та мету угоди та у відповідності до принципу ефективності (див. Маматкулов та Аскаров (Mamatkulov and Askarov), зазначена вище, § 123).”
Корисні матеріали по цій темі можна знайти за посиланням:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_ENG.pdf

Стаття 8 Європейської Конвенції
Стаття 8 захищає право на встановлення та розвиток взаємовідносин з іншими особами всередині країни та по всьому світі й може охоплювати аспекти
соціальної ідентичності особи. Прийнято вважати, що сукупність соціальних
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зв’язків між поселенцям-мігрантами та суспільством, у якому вони живуть,
є частиною принципу «приватного життя» в значенні, викладеному в Статті
8 (див. Онур проти Об’єднаного Королівства (Onur v. the United Kingdom), №
27319/07, 17 лютого 2009р., § 46 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-91286 ; Хан А.В. проти Об’єднаного Королівства (Khan A.W.
v. the United Kingdom), № 47486/06, §31 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-96587 ; та Балоган проти Об’єднаного Королівства
(Balogun v. the United Kingdom),№ 60286/09, 10 April 2012, § 43
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110271.
Насправді, коли лише в деяких випадках поселенець не може продемонструвати,
що його депортація стає перешкодою для його приватного життя, гарантованого Статтею 8 (див. Міах проти Об’єднаного Королівства (Miah v. the United
Kingdom) (ріш.), № 53080/07, § 17, 27 квітня 2010р. http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98645). Більш того, у практиці прецедентного права Європейського Суду послідовно розглядалися справи, пов’язані з видворенням осіб, що проживають в країні впродовж тривалого часу,
за категорією «приватне життя», а також за категорією «сімейне життя»; у цьому контексті певної значущості набуває поняття ступеню соціальної інтеграції
відповідної особи (див., наприклад, Далія проти Франції (Dalia v. France), 19
лютого 1998р., Звіти 1998-I, сс. 88-89, §§ 42-45
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58130 ;
Слівенко проти Латвії (Slivenko v. Latvia), № 48321/99, 9 жовтня 2003р., § 95
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61334 ).
Втручання в особисте або сімейне життя особи суперечить Статті 8 Конвенції,
якщо тільки воно не є обґрунтованим у відповідності до § 2 цієї ж Статті як таке,
що «згідно із законом», «є необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення відповідної цілі або цілей. Конвенція не гарантує право іноземної особи
на в’їзд або перебування на території певної країни.Договірні Держави мають право вислати з країни іноземну особу, яка скоїла кримінальний злочин.
Проте, рішення по цим питанням, оскільки вони можуть порушувати права,
гарантовані Статтею 8 §1, повинні відповідати закону та бути необхідними для
демократичного суспільства, тобто повинні бути обґрунтовані нагальною соціальною потребою та, зокрема, бути пропорційними до поставленої правової
цілі (див. Даліа ( Dalia) § 52; Мехемі проти Франції (Mehemi v. France), 26 вересня 1997р., § 34, Звіти 1997 VI http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-58098; Бултіф проти Швейцарії (Boultif v. Switzerland), №
54273/00, §46, ECHR 2001 IX http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-59621; та Слівенко (Slivenko) § 113).
Суд розробив декілька критеріїв, які використовуються для визначення необхідності втручання в особисте життя особи у вигляді видворення в демократич-
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ному суспільстві (див., наприклад, рішення у справах Мустакім проти Бельгії
(Moustaquim v. Belgium), Бельджуді проти Франції (Beldjoudi v. France), Бултіф
проти Швейцарії (Boultif v. Switzerland), Амроллахі проти Данії (Amrollahi v.
Denmark), Йілмаз проти Німеччини (Yılmaz v. Germany), Келес проти Німеччини (Keles v. Germany)).
Відповідні критерії, які Суд застосовує для оцінки необхідності такого засобу
як видворення осіб у демократичному суспільстві були підсумовані у справі
Унер проти Нідерландів (Üner v. the Netherlands) [GC], №46410/99, §§
57-58, ECHR 2006-XII     http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-77542 :

• природа та тяжкість злочину, скоєного заявником;
• тривалість перебування заявника в країні, з якої цю особу мають
намір видворити;
• час від моменту скоєння злочину та поведінка заявника впродовж
цього періоду;
• національна приналежність різних пов’язаних осіб;
• подробиці сімейного стану заявника, як, наприклад, тривалість шлюбу, та інші фактори, що підтверджують ефективність подружнього
життя;
• чи було відомо чоловікові/дружині про скоєння злочину на момент
укладання шлюбу;
• наянвість у шлюбі дітей, якщо так, то якого віку; та
• ступінь складнощів, з якими, вірогідно, доведеться стикнутися чоловікові/дружині в країні, в яку буде висланий заявник.
Габлішвілі проти Росії (Gablishvili v Russia)
Заява № 39428/12, 26/06/2014

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145017
“57... Суд не зміг встановити, що в ході судового процесу у Верховному
Суді Республіки Комі заявникам були надані належні процесуальні гарантії або що рішення цього суду ґрунтувалося на належній оцінці відповідних фактів, як цього вимагає Конвенція. Верхоний Суд належним
чинмо не дослідив заяву державних службовців  про те, що перший заявник становить загрозу для громадського порядку та здоров’я  інших
осіб. Без детального аналізу, які саме злочини скоїв перший заявник
та коли, або тривалості його перебування та подружніх зв’язків в Росії,
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Верховний Суд заявив, що спосіб життя даної особи є «аморальним»,
що «безперечно» становить «безпосередню загрозу» здоров’ю та моральним аспектам російських громадян (див. §27 вище). За відсутності
пояснення у тексті рішення Верховного Суду щодо фактичних обставин,
на яких ґрунтувалися ці висновки, Європейському Суду нема потреби
надалі досліджувати, чи оціночне судження аморальності способу життя
першого заявника, відповідно до російського законодавства, є достатнім та передбачає правову підставу для його видворення з Росії. Більш
того, враховуючи принцип пропорційності, згідно з яким втручання у
захищені Конвенцією права не повинне перевищувати ступінь, необхідний для досягнення відповідної правової цілі, текст рішення не свідчить про те, що Верховний Суд розглянув будь-які альтернативні заходи, менш насильницькі, перед винесенням рішення про видворення з
Росії першого заявника (див. пункт 5 (b) Рекомендацій Rec(2000)15).
Оскільки принцип балансу не був виконаний у відповідності до норм
Конвенції, Суд вважає, що Верховний Суд Республіки Комі не зміг належним чином урівноважити інтереси різних сторін, представлених у цій
справі”.

СТАТТЯ 3
Умови перебування під арештом
Умови перебування імігранців під арештом можуть бути такими, що суперечать Статті 3, яка забороняє нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Поріг для такого поводження є достатньо високим.

Ріад та Ідіаб проти Бельгії (Riad and Idiab v Belgium)

29787/03 29810/03, 24/01/2008
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108395
У цій справі (з посиланням у контексті Статті 8) Судом було виявлено, що факт
затримання заявників та утримання впродовж десяти днів у відповідних приміщеннях розглядається як нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, що суперечить Статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження) Конвенції:
“98. Суд зауважив, що розміщення заявників у транзитній зоні розглядається як акт затримання у сенсі Статті 5 Конвенції. Завдання Суду
обмежувалося дослідженням особистої ситуації заявників, які були
позбавлені волі (див. Аертс (Aerts), зазначену вище, §§ 34-37). При
оцінці того, чи підпадають такі заходи під сферу застосування Статті 3
у зазначеній справі, необхідно було приділити увагу характерним умовам, ступеню суворості заходу, тривалості, цілі, що переслідувалася, та
наслідкам щодо відповідної особи (див. Ван дер Вен проти Нідерландів
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(Van der Ven v. the Netherlands), №50901/99, § 51, ECHR 2003-II; див.
також Доест проти Бельгії (Dhoest v. Belgium), заява № 10448/83, Звіт
Комісії від 14 травня 1987р., Рішення та Звіти Reports 55, сс. 20-21,
§§ 117-118).
99. Засоби позбавлення волі осіб безперечно включають елемент
страждання та приниження. І хоча такий стан речей є неминучим, по
своїй суті не порушує Статтю 3, це положення все ж таки вимагає від
держави гарантії, щоб усі ув’язнені утримувалися в умовах, які відповідають їхній людській гідності, щоб спосіб утримання не завдавав
страждань або труднощів, що перевищують неминучий рівень страждань, характерний такому засобу, а також, враховуючи практичні потреби ув’язнення, щоб здоров’я та самопочуття таких осіб були належним чином захищені (див., наприклад, Полторацький проти України
(Poltoratskiy v. Ukraine), № 38812/97, § 132, ECHR 2003-V; Муізел
проти Франції (Mouisel v. France), №67263/01, § 40, ECHR 2002-IX; та
Кудла (Kudła), зазначена вище, §§ 92-94); більш того, засоби, що застосовуються у зв’язку з затриманням, повинні також бути необхідними
для досягнення відповідної законної (див. Фреро проти Франції (Frérot
v. France), №70204/01, § 37, 12 червня 2007р., та Рамірес Санчес
проти Франції (Ramirez Sanchez v. France) [GC],№ 59450/00, § 119,
ECHR 2006-IX).
104. Транзитна зона не є придатним місцем для утримання заявників.
По своїй сутності це місце призначене для розміщення людей на дуже
короткий період часу. З приводу відсутності можливості доступу для прогулянок назовні та виконання фізичних вправ, що може викликати в
затриманих почуття ізольованості,  без відповідних внутрішніх засобів
громадського харчування або контакту із зовнішнім світом, транзитна
зона в цілому є непридатною для задоволення потреб при перебуванні скроком понад десять днів. Більш того, Уряд визнав, що відповідні
рекомендації КЗК посприяли створенню центру “INADS Centre” з метою усунення цих недоліків. У проміжному рішенняі Президента Брюсельського Суду Першої Інстанції від 25 червня 1993 року зазначено,
що розміщення у транзитній зоні без відповідних засобів та підтримки,
«розглядаючи в цілому, має ознаки нелюдського та такого, що принижує
гідність, поводження». З цього приводу державою було прийнято рішення «сховати від громадськості» осіб, що утримувалися у транзитній зоні,
та забезпечити їх ліжками, харчуванням та санітарно-технічними засобами, й простежити за отриманням такими особами необхідної медичної допомоги. Висновок, що дана ситуація являє собою нелюдське та
таке, що принижує гідність, поводження, також зазначався і в рішенняі
Президента Нівельского Суду Першої Інстанції від 30 листопада 2002
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року, постановах по даній справі та рішенні від 29 вересня 2005 року.
106. Суд вважає неприпустимим утримання будь-якої особи в умовах,
у яких абсолютно неможливо забезпечити основні потреби людини. Той
факт, працівники транзитної зони можуть забезпечувати певні потреби
заявників, жодним чином не змінює абсолютно неприпустимий стан
речей, який вони змушені терпіти.
107. Не було встановлено, що приниження або ображання заявників
було свідомим наміром. Проте, відсутність будь-якого подібного наміру
не може виключати факт порушення Статті 3 (див. Пеерс (Peers), зазначену вище). Суд вважає, що умови, які заявники були змушені терпіти,
будучи затриманими на термін понад десять днів, призвели до значних
психічних страждань, принизили їхню гідність та змусили їх почуватися
ображеними та приниженими. Припускаючи, що це правда, та з огляду
на те, що заявникам було надано відповідну інформацію, голослівний
фактзабезпечення їх триразовим харчуванням, не може змінити цей
висновок.
108. На додаток, приниження, яке довелося пережити заявникам, було
посилене тим фактом, що після отримання рішення щодо їхнього звільнення їх утримували в іншому місці. На думку Суду, відчуття несправедливості, неповноцінності та страждань, пов’язаних із таким станом
речей, посилює ступінь приниження, спричинений вимогою мешкати у
громадському місці без будь-якого належного забезпечення.”

Дугоз проти Греції (Dougoz v Greece)
Заява № 40907/98, 06/03/2001

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59338
Заявник, сирійський громадянин, був затриманий та поміщений у поліцейський відділок в Греції й очікував своєї висилки в Сирію. Впродовж декількох
місяців він утримувався у поліцейському відділку в районі Драпетсона, де, з
його слів, він був ув’язнений у переповненій та брудній камері з неналежними
санітарно-технічними умовами та спальним місцем, з нестачею горячої води,
без свіжого повітря та природного світла і без подвір’я, на якому б можна було
виконувати фізичні вправи. У квітні 1998 року він був переміщений до приміщення в управлінні поліції, де, як він заявляє, умови були подібними до тих, що
й в центрі утримання у Драпетсоні, за винятком наяністі в достатньому обсязі
гарячої води, а такожприродного освітлення та вентиляції в камерах. У цьому
місці він залишався до 3 грудня 1998 року, дати його видворення в Сирію.
Суд постановив, що умови утримання заявника в поліцейському управління
та в центрі утримання в Драпетсоні, зокрема серйозна переповненість та
відсутність спальних місць у поєднанні з надмірною тривалістю його утриман-
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ня, вважаються поводженням, яке принижує гідність людини, що суперечить
Статті 3 (заборона нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження)
Конвенції.
“46. Суд вважає, що умови утримання можуть іноді розглядатися, як нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. У «Грецькій справі»
(заяви №№3321/67,3322/67, 3323/67 та 3344/67, звіт Комісії від 5
листопада 1969р., Щорічник 12) Комісія дійшла такого висновку, виходячи з відомостей про переповнені приміщення та неналежне обладнання для обігріву, санітарно-технічні та спальні умови, харчування,
відсутність відпочинку та контакту із зовнішнім світом. При оцінці умов
утримання необхідно враховувати кумулятивний ефект від тривалої дії
таких умов, а також конкретні твердження заявника.”
Інші справи, у ході яких Суд виявив порушення, можна знайти за посиланням:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf
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РОЗДІЛ 2

СТРАТЕГІЧНІ СПРАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ ПРОЦЕДУРИ
НАДАННЯ ПРИТУЛКУ
Особи, які потребують захисту
На жаль, якість прийняття рішень в українській системі надання притулку є
низькою та неефективною, що було підтверджено у звіті УВКБ ООН, виданому
15 липня 2013 року («Україна, як країна притулку» Липень 2013р. http://www.
refworld.org/docid/51ee97344.html). Якість життя як шукачів притулку, так і біженців набагато гірша за якість життя громадян, окрім того їм часто відмовляють у доступі до основних прав людини, як, наприклад, право на оформлення
документів.
Поточна позиція Європейського Суду з прав людини такою основується на
тому, що процедури надання притулку загалом стосуються «в’їзду, перебування
та депортації іноземних осіб» (див., серед іншого, справу Маауйя проти Франції
(Maaouia v. France), №39652/98 , 05 жовтня 2000р.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58847 ) та не
містить визначення громадянських (цивільних) прав. У зв’язку із цим на справи по наданню (відмові у наданні) притулку не розповсюджуються гарантії
«справедливого судового процесу», закріплені статею 6 Європейської Конвенції. Проте, існує думка, що Суд  міг припуститись неточностей під час вирішення
справи Маауйя:

• Суд грунтував своє рішення на Статті 1 Протоколу 7, яка визначає
особливі процесуальні гарантії щодо видворення іноземних осіб, з
міркувань існування в Статті 1 Протоколу 7вказівки про те, що Договірні Держави мають керуватися нею, а не Статею 6, призначена
в якості керівного положення для Договірних Держав у частині забезпечення захисту. Суд також постановив, що негативні наслідки
відповідного рішення про видворення на сімейне та приватне життя
особи ще не означають, що рішення може підпадати під дію Статті 6.
• Відсутні жодні посилання на історію розробки Статті 6, оскільки ця
історія підриває правоту висновків Суду. Існують вагомі підстави вважати, що автори Конвенції не мали на увазі, що дія Статті 6 повинна
обмежуватися «цивільними» правами. Деякі академіки стверджували, що Стаття 6 була розроблена за зразком Статті 14 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права (МПГПП - ICCPR), яка поширюється на усі «зобов’язання за нормами загального права» без
згадування виключно «цивільних прав».
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• Твердження Суду ґрунтувалися на Статті 1 Протоколу 7. Проте, посилання Суду на Статтю 1 Протоколу 7 були помилковими, тому що:
• Протокол 7 був прийнятий тільки у 1984 році та вступив в дію тільки у
1988 році. Він був ратифікований Об’єднаним Королівством, Німеччиною, Нідерландами, Бельгією та Туреччиною.
○○ Протокол 7 стосується тільки тих іноземних осіб, які «легально перебувають» на території Договірної Держави.
○○ Положення Протоколу 7 (наприклад, відсутність положення щодо
обов’язкового очного засідання) не відповідають наглядовій
юрисдикції Європейського суду.
○○ Судді в думках поодиноких твердженнях визнали, що Протокол
7 завжди стосувався тільки адміністративних, а не судових процесів. (див. «ЮДОПП (юридична допомога, осудження та покарання правопорушників), Іміграція та Маауйя проти Об’єднаного
Королівства», автор – Нік Армстронг, Огляд судової практики Червень 2013р. («LASPO, Immigration and Maaouia v United Kingdom»
by Nick Armstrong, Judicial Review June 2013)
• Процедура надання притулку націлена на оцінку ризику переслідування – асимільована у практику прецедентного права Європейського Суду в оцінку ризику порушення Статті 3 – перед визначенням
та наданням статусу, який забезпечує відповідний захист. Процедури
надання притулку, за умови проведення оцінки ризику порушення
Статті 3, пов’язані з «визначенням громадянського права». Ця особлива функція надає процедурам надання притулку цивільного забарвлення (див. «Застосовність Статті 6 ЄКПЛ у процедурах надання притулку», автор: Жан-Етьєн Кауцман та Мелані Фіона Олівер; Бюлетень
Міжнародного центру з прав людини. Випуск 17. 1 листопада 2012р.
сс. 36-39 (“The Applicability of Article 6 ECHR to Asylum Procedures”
by Jean-Etienne Kautzmann and Melanie Fiona Oliver. INTERIGHTS
Bulletin Volume 17, Number 1 2012. pp. 36-39).
Більш того, у пошуках притулку біженці не просто намагаються вирішити свої
міграційни проблеми, тобто як перетнути кордон та знайти місце для життя в
певній країні. Біженці шукають можливості постійного доступу до своїх прав
людини, починаючи з права на життя та закінчуючи різноманітними соціальними та економічними свободами. Отже, майбутнє такої особи залежить від
результатів виконання процедури з надання захисту. І обов’язком приймаючої
держави є проведення цієї процедури у відповідності до встановлених норм.
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Основні проблеми, з якими стикаються особи, які потребують захисту*
*Перелік не є вичерпним

1. Низька якість процедури розгляду заяв на отримання притулку
Українська система у сфері надання притулку широко відома як така, що має
низьку якість. Останній та ретельний огляд системи був проведений УВКБ ООН
у 2013 році, за результатами якого було зауважено, що, навіть, якщо звернути
увагу тільки на статистичний рівень надання притулку, можна стверджувати,
що система не працює належним чином. Найбільш поширені проблеми полягають у наступному:

a) Існує вкрай високий рівень відхилення заяв на етапі допустимості
(оформлення документів), коли шукачі притулку опиняються у програшному становищі, коли вони повинні довести свою потребу в
міжнародному захисті, щоб мати можливість представити свою
справу в повному обсязі (міграційна служба має право відхилити заяву, якщо вважає її необгрунтованою або такою, що не відповідає
всім критеріям для надання статусу біженця чи додаткового захисту,
що містить набагато ширше поняття, ніж термін «явно необґрунтований» у практиці ЄС з надання притулку або стандартах УВКБ ООН);
б) Тягар доказів покладається на заявника, який у 99% випадків повинен представити документарне підтвердження свого переслідування (що зазвичай майже неможливо зробити через його відсутність);
в) Міграційні служби не надають додатковий захист у випадках загальнопоширеного насильства;
г) Аналіз щодо заборони в’їзду в країну у 90% випадках не проводиться у належний спосіб, що призводить до автоматичного відхилення
заяв шукачів притулку, які обвинувачуються у скоєнні злочину в
країні походження;
д) Має місце високий рівень корупції.
Усі вищезазначені проблеми в однаковій мірі створюють потребу у безперешкодному доступі до оскарження рішень міграційних служб у суді.
З точки зору стратегічного судочинства право на оскарження
є вкрай важливим
Навіть якщо процедури надання притулку включають в себе громадянські права, все одно це вважається адміністративною процедурою, оскільки вона «стосується тільки права на в’їзд та перебування в країні». Отже, чинна практика
прецедентного права європейських органів з прав людини стверджує, що гарантії, визначені Статтею 6 Європейської Конвенції, не мають прямого застосування до процедури надання притулку. Проте, процедури прийняття рішень
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щодо надання притулку все одно повинні відповідати певним стандартам. На
сьогоднішній день українська система стикається з наступними проблемами:

a) Тривалість процедури. Процедура іноді може тривати понад десять
років без винесення остаточного рішення, при цьому статус особи
залишається невизначеним (і особа залишається без документів),
що суперечить Статті 8 ЄКПЛ (ECHR).
б) Рішення, винесене в результаті оцінки заяви про надання притулку, викладається українською мовою без перекладу та без жодних
інструкцій щодо способу оскарження його в суді. Це є порушенням
права на оскарження в суді, визначене статтею 55 Конституції
України, оскільки винесення рішення мовою, що не є зрозумілою
для заявника, за відсутності безоплатної юридичної допомоги, що
надається такій категорії осіб, унеможливлює оскарження цього рішення відповідною особою. Більш того, рішення по своїй сутності
рідко містить будь-які пояснення та є просто констатацією факту, що
особі надається або відмовлено у наданні статусу біженця у країні.
в) У випадку неповнолітніх без супроводу рішення видається безпосередньо неповнолітнім, а не їхн законним представникам. Це абсолютно унеможливлює право неповнолітнього оскаржити рішення.
Крім цього, навіть якщо про таке рішення відомо законному представникові (співробінитку районної служби у справах дітей), останній
зазвичай вирішує не оскаржувати його, оскільки це «збільшує робоче навантаження».
г) Загальні стандарти щодо оцінки скарг шукачів притулку не дотримуються.
2. Відсутність остаточного рішення
Беручи до уваги незадовільну роботу виконавчих органів, що реалізують державну політику в сфері біженців, кожна із вищезазначених проблем повинна
вирішуватися в судовому порядку як єдина можливість скасування упередженого негативного рішення. Проте, скасування рішення зазвичай є тільки початком у більшості справ.
Діюча практика судочинства в адміністративних справах обмежується пост-радянським позитивізмом та доктриною щодо «всемогутності рішень державних
органів». Ця доктрина передбачає, що прийняття адміністративного рішення
є винятково дискреційним правом адміністративної установи. Це сприяє небажанню суду виносити остаточне рішення у справі, відповідно до якого особі
має бути наданий статус, що передбачає відповідний захист. Замість цього,
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суди розглядають тільки процесуальні аспекти процесу оцінки заяв про надання захисту та ніколи не розглядають самі заяви. Такий підхід призводить до
скасування адміністративного рішення, ґрунтуючись виключно на процесуальних недоліках, замість суті самої заяви. Анулювання з процесуальних підстав
потребує нового розгляду міграційною службою заяви, а не рішення щодо її
суті. Відсутність судової оцінки заяви також створює ситуацію, коли міграційна
служба повторно робить оцінку та видає рішення, що є ідентичним тому, яке
вже було анульоване судом, і ця процедура може тривати десятиліттями без винесення остаточного рішення. Шукачі притулку залишаються в стані невизначеності, доки таке рішення не буде винесене.
На нашу думку, цей підхід порушує не тільки Статтю 8 ЄКПЛ, але й право на
оскарження в суді, визначене статтею 55 Конституції. Відповідно до національного законодавства державні суди мають право розглядати будь-які правові
спори, що мають місце на території України. Логічно, що це породжує припущення, що суди мають право виносити своє рішення щодо суті справи, а не
просто оцінювати процесуальний аспект їх прийняття.

3. Ідентифікація/документи
Мігрант, що перебуває на території приймаючої держави без офіційного
визнання його статусу та/або без належних ідентифікаційних документів в
якості підтвердження, що йому наданий особливий статус, має ризик бути
визнаним нелегальним мігрантом, що у свою чергу стане перешкодою у користуванні його правами та, врешті-решт, може призвести до його видворенням. Таким чином, право на отримання документів може вважатися «зеленим
світлом» для доступу до інших соціальних та економічних прав людини. Проте,
міжнародне законодавство, зокрема, ЄСПЛ (ECtHR), не встановлює пряму вимогу для приймаючої країни щодо надання певного статусу або відповідних
документів громадянам третьої країни. Однак, якщо мігранту був наданий відповідний статус на території держави, цей статус повинен бути зареєстрований
у такий спосіб, щоб забезпечити повний доступ до прав особи з відповідним
статусом. Слід також пам’ятати, що у деяких випадках держава повинна прийняти мігранта, як законного резидента, та видати йому відповідні документи;
такі справи зазначені у переліку нижче.
Відсутність документів може небезпідставно розглядатися як порушення поваги до приватного та сімейного життя відповідно до Статті 8 Європейської
Конвенції. Випадки, описані нижче, можуть також розглядатися в контексті безпідставної дискримінації в порівнянні з іншими категоріями населення приймаючої країни та відсутності ефективного засобу правового захисту.
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4. Неналежне документарне оформлення наданого статусу в приймаючій країні (процедура надання притулку)
Чинне законодавство у сфері надання притулку біженцям встановлює, що особа, якій наданий статус біженця, наділяється усіма правами, якими наділені
громадяни України, за винятком деяких політичних прав, розпорядження якими обмежується статусом громадянина. Між тим, особа, яка допущена до процедури надання притулку, наділяється усіма правами визнаного біженця, доки
питання з наданням притулку не буде вирішене остаточно.
Це означає, що громадянин третьої країни, чию заяву про надання притулку
було прийнято на розгляд міграційної служби, повинен отримати відповідні документи, щоб мати можливість доступу до усіх прав, якими він був наділений
відповідно до цього статусу.
На жаль, це право на належне документарне оформлення не визначене чинним законодавством у належний спосіб. Шукачі притулку при поданні своїх
заяв до міграційної служби повинні надати свій національний паспорт, проїзний документ та будь-які інші документи, що посвідчують особу, видані їм у
країні походження або в інших країнах та територіях. Замість них на період розгляду заяви про надання притулку цій особі видається «довідка про звернення
за захистом». Проте ця довідка не розглядається державою як ідентифікаційний документ; він просто свідчить про те, що особа тимчасово перебуває в
Україні в якості легального мігранта. На підставі цього документа особи не можуть бути ідентифіковані в банківських установах (відсутній доступ до грошових рахунків, телеграфних переказів або офіційного працевлаштування); громадському транспорті (обмеження свободи пересування, оскільки ці особи не
можуть придбати квитки); реєстраційних установах (не можуть укладати шлюб,
реєструвати дітей на своє ім’я або бути стороною будь-яких нотаріальних актів
чи угод); податкових установах (відсутній доступ до офіційного працевлаштування) і т.п.. Оскільки процедура оцінки заяви про звернення за захистом іноді
може тривати одинадцять років, то впродовж цього періоду особа, що шукає
притулку, залишається у стані невизначеності через той факт, що вона не має
ідентифікаційних документів.

5. Подовження терміну дії ідентифікаційних документів (процедура
надання притулку)
Іншою проблемою з, так званими, ідентифікаційними документами, що надані
особам, які шукають притулку в Україні, полягає у тому, що термін їх дії повинен
поширюватися на певний період часу, однак, процедура подовження терміну
їх дії не є чітко визначеною. Таким чином, термін дії «довідки про звернення за
захистом» повинен подовжуватися кожні два місяці в територіальних органах
міграційної служби як впродовж періоду розгляду заяви, так і в період оскарження негативного рішення . Однак, звичайною практикою стало те, що мігра-
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ційна служба вирішує подовжити термін дії довідки лише на один місяць або 15
днів, оскільки не існує жодного підзаконного акту, який би змусив державний
орган подовжити дію довідки на період двох місяців. Також державні органи
часто вимагають від шукачів притулку надати документ, який би підтверджував
факт того, що вони оскаржили негативне рішення міграційної служби у суді,
в той час як усі ці документи наявні в них в повному складі, оскільки вони є
частиною судового процесу. Крім цього, оскільки не існує визначеної на законодавчому рівні процедури подовження таких документів, , територіальні
органи міграційної служби іноді роблять запит до державного органу вищої
інстанції, що також потребує певного часу. Така ситуація в цілому породжує
тривалі періоди невизначеності для шукачів притулку, коли вони опиняються
без документів впродовж усіх цих місяців, поки міграційні служби свідомо або
неумисно саботують пролонгацію «ідентифікаційних документів».  

6. Продовження документів, що посвідчують статус визнаного біженця
Відповідно до національного законодавства, статус біженця повинен надаватися на невизначений період часу, як і статус громадянина України. Обидва
статуса фактично в однаковій мірі надають доступ до соціальних та економічних прав особи. Проте, обидва статуса можуть бути відкликані в деяких особливих випадках, що призводить до анулювання ідентифікаційних документів, які
були надані на базі відповідного статусу.
При наданні статусу громадянина особа отримує національний паспорт із безстроковим терміном дії. Але у випадках, коли особі надається статус біженця,
така особа отримує «посвідчення біженця», термін дії якого становить тільки 5
років. Ситуація є дискримінаційною по відношенню до біженців, оскільки у відповідності до законодавства такі особи повинні бути забезпечені доступом до
таких самих прав, як і громадяни країни (за винятком тих, що зазначені вище).
Крім того, не існує визначеної законодавством процедури, яка б регулювала питання продовження дії посвідчень біженців. Таким чином, міграційна
служба може відмовити особі в подовженні терміну дії такого посвідчення або
подовжити його на дуже короткий термін, або процедура подовження може
тривати місяцями. Така ситуація залишає велику кількість визнаних біженців
без документів впродовж достатньо тривалих періодів часу, позбавляючи їх доступу до основних прав людини та піддаючи їх небезпеці бути покараними за
адміністративне порушення через відсутність належних документів. Порушення, пов’язане з відсутністю документів, все ще знаходиться у переліку Кодексу
про адміністративні порушення та є таким, що карається законом.
Можливий стратегічний потенціал
Теоретично, справи, що виникають через низьку якість процедур з надання захисту біженцям, можуть бути передані до Європейського Суду з прав людини,
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оскільки вони являють собою різноманітність питань, пов’язаних із застосуванням Статтей 3 та 8.

ВИТЯГ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 04.11.1950 РОКУ.
Статті Конвенції, на які слід звернути увагу:

СТАТТЯ 3

Заборона катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

СТАТТЯ 8

Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
СТАТТЯ 13

Право на ефективний засіб правового захисту
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, булопорушено, має
право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть
якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗГЛЯДОМ
ПОРУШЕНЬ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ
Стаття 3
Стаття 3 закріплює абсолютну заборону тортур. У випадку встановлення факту
реальної або значної загрози жорстокого поводження, яке суперечить Статті
3, у приймаючій країні, постає питання щодо неможливості депортації особи
у таку країну. В цих випадках виключається можливість розгляду питання про
видворення особи з точки зору «балансування» інтересів особи із інтересами
висилаючої держави. При оцінці скарг, пов’язаних із виконанням Статті 3, необхідно дотримуватися наступних принципів.
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У випадку існування загрози жорстокого поводження при поверненні особи, відповідно до Статті 3, необхідно провести ретельну оцінку на виконання
принципу недопустимості примусового повернення (non-refoulement):

С.А. проти Швеції (SA v Sweden)

Заява № 66523/10, 27/06/2013
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-121568
“41. Суд вкотре визнав, що Договірні Держави мають право, відповідно
до встановленого національного законодавства та на виконання своїх
зобов’язань за міжнародними угодами, в т.ч. Конвенції, контролювати
процеси, пов’язані з в’їздом, перебуванням та видворенням іноземних
осіб. (див., наприклад, Абдулазіз, Кабалес та Балкандалі проти Об’єднаного Королівства (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United
Kingdom), постанова від 28 травня 1985р., Серія A № 94, с. 34, §
67; Бултіфа проти Франції (Boujlifa v. France), постанова від 21 жовтня
1997р., Звіти 1997 VI, с. 2264, § 42; та Унер проти Нідерландів (Ьner
v. the Netherlands) [GC], № 46410/99, § 54, ECHR 2006-XII). Проте,
видворення іноземної особи Договірною Державою може викликати
проблему, пов’язану з виконанням Статті 3, ав зв’язку з цим і питання
відповідальності країни у частині виконання положень Конвенції, у якій
викладені суттєві підстави, щоб вважати, що відповідна особа при депортації опинилася під реальною загрозою поводження, яке суперечить
Статті 3, у приймаючій країні. За цих обставин Стаття 3 тягне за собою зобов’язання не депортувати відповідну особу до тієї країни (див.,
серед інших джерел, справу Сааді проти Італії (Saadi v. Italy) [GC], №
37201/06, §§ 124-125, ECHR 2008-…).
42. Оцінка щодо того, чи існують суттєві підстави вважати, що заявник
опинився під реальною загрозою, обов’язково вимагає, щоб Суд виконав оцінку умов в приймаючій країні відповідно до стандартів Статті 3 Конвенції (Маматкулов та Аскаров проти Туреччини (Mamatkulov
and Askarov v. Turkey) [GC], №№ 46827/99 та 46951/99, § 67, ECHR
2005-I). Відповідно до цих стандартів, жорстоке поводження, з яким,
як стверджує заявник, він зіткнеться при поверненні, повинне носити
мінімальний характер, якщо це підпадає під дію Статті 3. Така оцінка є
відносною, в залежності від обставин кожної окремої справи (Хілал проти Об’єднаного Королівства (Hilal v. the United Kingdom), № 45276/99,
§ 60, ECHR 2001-II). Завдяки абсолютному характеру права, що гарантується, Стаття 3 Конвенції може також застосовуватися у випадках,
коли загроза існує з боку осіб або груп осіб, що не є державними діячами. Однак, необхідно продемонструвати, що загроза є реальною, та що
державні органи влади приймаючої країни не здатні усунути цю загрозу шляхом надання відповідного захисту (Х.Л.Р. проти Франції (H.L.R. v.
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France), постанова від 29 квітня 1997р., Звіти 1997-III, § 40).
43. Оцінка існування реальної загрози повинна обов’язково бути дуже
ретельною (Чахал проти Об’єднаного Королівства (Chahal v. the United
Kingdom), постанова від 15 листопада 1996р., Звіти 1996-V, § 96; та
Сааді проти Італії (Saadi v. Italy), зазначена вище, § 128). Принциповим
для заявника є посилання на докази, що здатні довести існування суттєвих підстав вважати, що за умови застосування заходу, на який скаржиться заявник,  він би опинився під реальною загрозою поводження,
яке суперечить Статті 3. У зв’язку з цим Суд визнає, що у відповідних
ситуаціях, в яких зазвичай опиняються шукачі притулку, часто при оцінці доводиться приймати на віру правдивість їхніх заяв та поданих на
розгляд супроводжуючих документів. Однак, коли представлена інформаціядає вагомі причини для сумнівів щодо правдивості тверджень
таких осіб, останні повинні надати задовільне пояснення існуючих розбіжностей (див., серед інших джерел, Коллінз та Аказеб’є проти Швеції
(Collins and Akaziebie v. Sweden) (ріш.) № 23944/05, 8 березня 2007р.;
та Хакізімана проти Швеції (Hakizimana v. Sweden) (ріш..), № 37913/05,
27 березня 2008р.).”

Той факт, що особа затримала подачу заяви про звернення за захистом, не повинен враховуватися при виконанні оцінки існування загрози відповідно до Статті 3:
Мумінов проти Росії (Muminov v Russia)

42502/06, 11/12/2008
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90212
“ 88. Міграційна служба також посилалася на той факт, що заявник не
подав заявку на отримання статусу біженця одразу ж після в’їзду на територію Росії (див. §23 вище). Не існує суперечностей щодо того, що
заявник за власним бажанням залишив Узбекистан та прибув до Росії у
2000 році в пошуках роботи. Проте, основний наголос у його заяві був
зроблений на той факт, що він зазнавав переслідування з боку узбекської влади з квітня 2005 року в зв’язку з твердженнями про скоєння ним
тяжких злочинів, що караються довгостроковим ув’язненням. У цій ситуації було б правильним дослідити, чи підпадає заявник під визначення
біженця «на місці» (“sur place”). Державні рішення не свідчать про те,
що будь-який розгляд даного аспекту був виконаний.
89. Суд також наголосив, що поведінка відповідної особи, якою б небажаною або загрозливою вона не була, не може бути врахована, оскільки захист, передбачений Статтею 3 Європейської Конвенції, має ширше поняття, ніж такий, що передбачений Статтями 32 та 33 Конвенції
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ООН 1951 щодо статусу біженців (див. Сааді (Saadi), зазначену вище, §
138). Отже, Суд вважає, що аргумент, який ґрунтується на балансуванні загрози нанесення шкоди особі у разі її повернення та небезпеки,
яку ця особа представляє для суспільства у випадку її неповернення, є
неправильним (див. отримані відомості наприкінці §19 вище). Поняття
«загроза» та «небезпека» у цьому контексті не придатні для принципу
балансування, оскільки ці поняття можуть оцінюватися тільки незалежно один від одного. Доказ того, що ця особа може становити серйозну
загрозу суспільству в разі її неповернення, жодним чином не зменшує
ступінь ризику жорстокого поводження, з яким особа може стикнутися
по поверненню (Сааді (Saadi), зазначена вище, § 138)

Якубов проти Росії (Yakubov v Russia)

Заява № 7265/10, 08/11/2011
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107329
“73. Суд виявив, що усі державні органі влади, що були залучені до судового процесу, пов’язаного з наданням захисту, посилалися на той факт,
що заявник не подав відповідну заяву про надання захисту безпосередньо після його прибуття в Росію. Більш того, апеляційний суд прямо
встановив, що його аргументи щодо переслідування були недійсними,
оскільки заявник своєчасно не звернувся за наданням захисту.
74. У зв’язку з цим Суд наголосив, що, хоча й особиста провина особи у тому, що вона не звернулася за наданням захисту одразу ж після
прибуття в іншу країну, може бути доречною щодо оцінки правдивості
тверджень цієї особи, неможливо оцінити загрозу жорстокого поводження у співставленні з підставами, висунутими для її видворення (див.
Абдолхані та Карімніа проти Туреччини (Abdolkhani and Karimnia v.
Turkey), № 30471/08, § 91, 22 вересня 2009р.). Поведінка особи, якою
б небажаною або небезпечною вона не була, не може враховуватися,
оскільки захист, передбачений Статтею 3 Європейської Конвенції має
ширше поняття, ніж захист, передбачений Статтями 32 та 33 Конвенції
ООН 1951 щодо статусу біженців (див. Сааді (Saadi), зазначену вище,
§ 138, та Чахал проти Об’єднаного Королівства (Chahal v. the United
Kingdom), 15 листопада 1996р., § 81, Звіти по постановах та рішення
1996 V).”

Джабарі проти Туреччини (Jabari v Turkey)

Заява № 40035/98, 11/07/2000
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58900
“40. Суд не дійшов переконання, що державні органи країни відповідача провели будь-яку змістовну оцінку заяви заявника шукача притулку,
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в т.ч. її аргументованості. Схоже на те, що неспроможність заявника
виконати вимогу щодо реєстрації у п’ятиденний термін відповідно до
Регламенту про надання захисту 1994р. виключила необхідність проведення будь-якого ретельного аналізу фактичних обґрунтувань його
страхів щодо переїзду до Ірану (див. параграф 16 вище). На думку Суду,
питання автоматичного та механічного подання заяви на отримання
притулку в такий короткий термін повинно розглядатися як таке, що
суперечить основним засадам захисту, передбачених Статтею 3 Конвенції.”

У випадках, коли заявники, що звертаються за захистом, спираються
на Статтю 3, їхні слова необхідно приймати на віру за відсутністю доказів існування протилежного.
Р.С. проти Швеції (RC v Sweden)

Заява № 41827/07,  09/03/2010
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97625
“50. Суд визнає, що у деяких ситуаціях, в яких зазвичай опиняються
шукачі притулку, часто є необхідним при оцінці приймати на віру правдивість їхніх тверджень та поданих до розгляду відповідних супроводжуючих документів. Проте, коли представлена інформація надає вагомі
підстави сумніватися у правдивості таких тверджень, такі особи повинні
надати задовільне пояснення існуючих розбіжностей (див., серед інших
джерел, справу Коллінз та Аказіеб’є проти Швеції (Collins and Akasiebie
v. Sweden) (ріш.), № 23944/05, 8 березня 2007р., та Матюхіна та Матюхін проти Швеції (Matsiukhina and Matsiukhin v. Sweden) (ріш.), №
31260/04, 21 червня 2005р.). В принципі, заявник повинен надати
докази, здатні довести, що існують суттєві підстави вважати, що у разі
застосування заходу, про який йдеться йде мова, ця особа може опинитися під реальною загрозою поводження щодо неї, яке суперечить
Статті 3 (див. Н. проти Фінляндії (N. v. Finland), № 38885/02, § 167, 26
липня 2005р. та Н.А. проти Об’єднаного Королівства (NA. v. the United
Kingdom), № 25904/07, § 111, 17 липень 2008р.). У разі представлення таких доказів, Уряд має розвіяти усі сумніви.”

Будь-яке рішення, винесене УВКБ ООН щодо статусу біженця, повинне
враховуватися.
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Абдулхаков проти Росії (Abdulkhakov v Russia)

Заява № 14743/11, 02/10/2012
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113287
“147. Суд також зауважив, що був виданий ордер на арешт заявника,
який, швидше за все, мав призвести до негайного поміщення під варту
заявника після його екстрадиції, а також й те, що жодному відповідному
або незалежному спостерігачеві не буде наданий доступ до цієї особи.
Також береться до уваги той факт, що Управління Верховного Комісара ООН з питань біженців надало цій особі мандат після того, як було
визначено, що його побоювання щодо переслідування та жорсткого поводження з ним при екстрадиції до Узбекистану (див. §44 вище) були
обґрунтованими. На цих підставах Суд дійшов висновку, що заявник міг
би опинитися під реальною загрозою жорстокого поводження при його
поверненні до Узбекистану.”
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РОЗДІЛ 3

СТРАТЕГІЧНІ СПРАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ ПРОЖИВАННЯ БІЖЕНЦІВ/ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ
Особи, які потребують захисту
Усі біженці та шукачі притулку зазвичай стикають із низькими умовами життя
після отримання ними офіційного статусу або документарного оформлення.  
Прийняття біженців на територію держави та забезпечення їхнього захисту
відповідно до міжнародних угод не означає просто разове рішення про дозвіл
цій особі перетнути державний кордон та жити на цій території. Повний текст
Женевської Конвенції 1951 щодо статусу біженців уособлює ідею повної та
рівної соціальної інтеграції біженців у суспільство приймаючої країни. Це є також одним з аргументів, чому статус біженця не є просто адміністративним рішенням, а також рішенням, що змінює громадянський статус та надає доступ
до соціо-економічних прав особи, які є життєво важливими, перш за все для
фізичного виживання.
Прийняття у суспільство розпочинається з надання доступу до медичних послуг
та доступу до ринку праці, освіти та соціальних послуг. Будь-який біженець повинен мати засоби для існування у приймаючій країні. Таке існування не може
бути можливим у випадку, якщо особу безпідставно позбавляють її прав, та/
або вона потерпає від дискримінації.
Стаття 33 (1) Конвенції про статус біженців зазначає, що «Договірні Держави
не будуть жодним чином висилати або повертати біженця до кордонів країни,
де його життю або свободі загрожуватиме небезпека [...]”
Особливу увагу слід приділити виразу «жодним чином», оскільки стає очевидним, що принцип недопустимості примусового повернення, зазначений вище,
може бути порушений не тільки шляхом примусового переміщення громадянина третьої країни, а також шляхом непрямих дій приймаючої держави, як,
наприклад, створення нестерпних умов проживання. Така думка підкріплюється чинною судовою практикою.
Таким чином, Африканська Комісія з прав людини при Інституті з прав людини
та розвитку в Африці (від імені біженців Сьєрра-Леоне у Гвінеї) / Гвінеї (Лист
№ 249/2002) визнала, що певні дії в країні перебування можуть призвести
до непрямого примусового видворення біженців. Таким чином, радіоповідомлення Президента Гвінеї щодо того, що біженці Сьєрра-Леоне в Гвінеї повинні
бути заарештовані, розшукані та утримуватися в таборах для біженців, призвела до поширених актів дискримінації, націлених на біженців Сьєрра-Леоне. Як
результат, велика кількість біженців були змушені тікати назад в Сьєрра-Леоне.
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Комісія постановила, що така ситуація, створена у країні перебування, яка
являє собою загрозу повернення/втечі до своєї країни як єдина можлива альтернатива, являє собою порушення принципу недопущення примусового повернення.
У рішенні кенійського суду щодо переміщення біженців, що оселилися в міських районах, у табори для біженців призвели б до таких обмежень, які б змусили їх тікати з країни, та, як насідок, стали порушенням принципу недопустимості примусового повернення.”
“Пан Онгойя, досвідчений юрконсультант для 1-го позивача, стверджував,
що лист від 16 січня 2013 року є очевидним доказом того, що Держава
має намір порушити принцип недопустимості примусового повернення.
У листі явно зазначено: Уряд має намір перемістити усіх біженців, що
проживають у населених пунктах, до таборів для біженців Даабад та Какума та, в кінцевому рахунку, повернути їх на батьківщину після виконання необхідних заходів. На мою думку, запровадження загальної політики
переміщення та поселення в таборах біженців, про що свідчать листи,
зокрема, щодо призначення умов, що створюються внаслідок імплементації Постанови Уряду, може порушити міжнародні зобов’язання держави
у частині захисту біженців. Більш того, агресивне переслідування такої
політики може спричинити ефект передбачуваного поверненння міських
біженців у країни, з яких вони втекли… Як мені вдалося з’ясувати, усі
позивачі в суді продемонстрували, що вони влаштувалися та  нав’язали
тісні зв’язки з місцевим населенням; провадження політики може також
породити ситуацію, яка змусить декого з позивачів полишити країни, як
результат побоювань переселення в табори або поміщення в умови, які
негативно вплинуть на їхній добробут. 5-ий позивач стверджував, що він
побоююється переселення у табір, оскільки буде зазнавати такого ж переслідування, відбувалося яке мало місце у Східному Конго. Цей доказ не
був оскаржений, і я переконаний, що переміщення його та його родини
у табір у прийнятий Державою спосіб безперечно змусить його полишити
країну за обставин, які можуть піддати його точно такій загрозі, від якої
він втікав. Такий стан речей по відношенню до нього та інших у подібних
ситуаціях підривають принцип недопустимості примусового поверенння.
Відповідач чітко зазначив, що не має наміру порушувати принцип недопустимості примусового повернення. Навіть якщо я приймаю цю позицію, порушення принципу може бути непрямим та може бути наслідком,
що не охоплений наміром, політики, яка, на перший погляд, не порушує
цього принципу. Африканська Комісія з прав людини при Інституті з прав
людини та розвитку у Африці (від імені біженців Сьєрра-Леоне у Гвінеї)
/ Гвінеї (Лист № 249/2002) визнала, що певні дії у країні перебування
можуть призвести до непрямого примусового видворення біженців.
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У цьому випадку, радіоповідомлення Президента Гвінеї щодо того, що
біженці Сьєрра-Леоне в Гвінеї повинні бути заарештовані, розшукані
та утримуватися в таборах для біженців, призвела до поширених актів
дискримінації, націлених на біженців Сьєрра-Леоне. Як результат, велика кількість біженців були змушені тікати назад в Сьєрра-Леоне. Комісія
постановила, що така ситуація, створена у країні перебування, яка являє
собою загрозу повернення/втікання до своєї країни, як єдиної можливої
альтернативи, являв собою порушення принципу недопущення примусового повернення.”
Проблеми, з якими стикаються особи, які потребують захисту*
*Перелік не є вичерпним

1. Відсутність основних зручностей по прибутті у відповідну країну
Коли особа, що шукає захисту, прибуває у країну притулку, найбільш вірогідно,
що основні фізіологічні та соціальні потреби цієї особи не будуть задоволені: ця
особа не має коштів, місця, де вона може зупинитися, їжі та одягу, засобів для
власного забезпечення. До моменту отримання рішення міграційної служби
стосовно заяви особи про надання захисту, статус цієї особи не є чітко визначеним, а, отже, і доступ до її прав не встановлений у повному обсязі.
Як було описано раніше, однією з головних проблем шукачів притулку в Україні
є відсутність належного документарного оформлення цих осіб. Ми описали більшість проблем, обумовлених відсутністью документарного оформлення у попередньому розділі, а тепер б хотіли наголосити на тому, що, навіть якщо особа,
що шукає притулку, належним чином документарно оформлена, приймаюча
держава все ще зобов’язана забезпечити доступ до основних людських потреб новоприбулим шукачам притулку. Найбільш важливі зручності включають
забезпеченість житлом, їжею, медичною допомогою та одягом – аспекти, які
необхідні для щоденного існування. Проте, беручи до уваги той факт, що статус
шукачів притулку може залишатися невизначеним впродовж десятиліття, перелік потреб, які мають бути забезпечені, з часом буде поширюватися, включаючи потребу в отриманні освіти для дітей, працевлаштуванні та інтеграції.
На жаль, на сьогоднішній день українське законодавство не відповідає соціальним стандартам щодо приймання осіб, які шукають міжнародного захисту, до того ж, у кожному окремому випадку повинне прийматися рішення про
серйозність впливу на життя особи.

2. Законний статус шукачів притулку в контексі умов приймання
Насамперед, слід зауважити, що з офіційної точки зору особа стає шукачем
притулку з моменту, коли вона заявляє про свої побоювання щодо повернен-
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ня на батьківщину. Для Держави цей момент співпадає з моментом подання
заяви на отримання захисту у відповідні органи з питань міграції. Між тим,
цей статус припиняє свою дію або у момент, коли особі надається захист (у
вигляді статуса біженця чи додаткового захисту), або у момент, коли особа отримує остаточну та забезпечену правовою санкцією відмову в наданні такого
захисту.
Між двома цими моментами у часі, у відповідності до чинного українського
законодавства (а саме, Статті 13 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»), шукачам притулку надається
право на:

• тимчасове працевлаштування, освіту та медичну допомогу, як визначено спеціальним законодавством та підзаконними актами;
• поселення в домівках їхніх родичів, право орендувати житло або кімнату в готелі або право бути поселеним у центрах для тимчасового
розміщення біженців;  
• безоплатну юридичну допомогу, як визначено спеціальним законодавством;
• право на відвідування співробітниками УВКБ ООН;
• інші права для іноземців, що проживають в країні на законних підставах, як визначено Конституцією та чинним законодавством.
Хоча перелік прав, який надається шукачам притулку, здається достатньо широким та адекватним для регулювання умов приймання, основна проблема
полягає у тому, що такі права є виключно декларативними. Окрім прав, перелічених у Законі, не існує жодних інших прав, зазначених у законодавстві
щодо цієї категорії населення, а підзаконні акти фактично виключають шукачів
притулку з категорії бенефеціаріїв підтримки Держави на їхніх перших етапах
перебування в приймаючій країні.
Таким чином, навіть, якщо заявлено, що шукачам притулку надається право
на тимчасове працевлаштування, в дійсності вони повинні отримати певний
дозвіл на роботу, а процедура отримання робить це неможливим. Жоден шукач притулку за останні роки не отримав дозвіл на роботу.  
Право на освіту також є декларативним, оскільки підзаконні акти, що встановлюють процедури прийняття до шкіл та університетів, не згадують цю категорію осіб, а електронна система документації не розпізнає їхні документи. Безоплатна юридична допомога, у свою чергу, передбачається тільки для
громадян країн, які підписали двосторонні угоди з Україною щодо положення
про надання безоплатної юридичної допомоги громадянам відповідних країн.
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Наразі таких угод не існує.

3. Місце проживання (забезпеченість житлом)
Забезпеченість житлом являє собою одну з найбільших проблем   як для шукачів притулку, так і для приймаючої держави. Міжнародними стандартами
передбачено, що шукачам притулку повинен бути гарантований рівень життя,
що відповідає їхньому стану здоров’я, гідний для їхнього існування й таким, що
забезпечує захист їхніх основних прав. Шукачі притулку, що не мають житла та
засобів для його оплати повинні розміщатися у центрах для тимчасового утримання таких осіб або інших місцях, звернувшись із заявою до компетентного
органу.
У відповідності до чинного законодавства Держава забезпечує житлом шукачів
притулку до тих пір, доки вони отримають остаточну (підтверджену рішенням
суду) відмову в наданні їм відповідного статусу на території країни. В Україні
наразі існують три центри для розміщення осіб, що потребують захисту: в
Одеській, Закарпатській та Київській областях. (http://dmsu.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=125). Ці
центри зазвичай переповнені, і шукачампритулку майже неможливо отримати
місце у таких установах. Таким чином, у величезній кількості випадків пошук
житла є виключною проблемою особи, що шукає захисту, як і пошук засобів
для його оплати, що зазвичай представляє велику складність, призводячи до
того, що особа зі своєю родиною стає безпритульним у іноземній країні.
Ці випадки можуть обумовити порушення Статті 3 Європейської Конвенції
окремо та у поєднанні зі Статтею 13. Проте, ми рекомендуємо підходити до
цих питань з особливою увагою, оскільки Суд детально розглядає кожну ситуацію та приймає рішення, чи мало місце «нелюдське поводження», виходячи
з величезної кількості факторів у кожному індивідуальному випадку. Отже, ми
вважаємо розсудливим піднімати питання за цими статтями Конвенції не тільки у випадках, коли шукачеві притулку просто не надали житло, а й коли існують
також інші порушення, які у сукупность являють важкі наслідки для відповідної
особи та членів її сім’ї.

4. Відсутність соціальної підтримки
Соціальна підтримка та соціальні послуги, надані Державою, являють собою
гуманітарну основу функції держави. Наразі Закон України «Про соціальні послуги» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15 ) та Закон України «Про
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсії, та інвалідам» (http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 ) не включають шукачів притулку до
бенефеціаріїв соціальної допомоги та соціальних послуг, фактично залишаючи
їх поза межами відповідальності Держави. Це є катастрофічним для осіб, що
потребують захисту, з фізичними вадами або таких, що мають тяжкі психоло-
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гічні травми, оскільки вони залишаються повністю без будь-якої підтримки та
допомоги та змушені покладатися тільки на свої родини, які, зазвичай, також
перебувають не в найкращих умовах. По суті, це є критично важливим для
новоприбулих шукачів притулку – їм необхідно винайти спосіб, щоб вижити у
перший місяць у відповідній країні, не маючи соціальних зв’язків та засобів
для існування.

5. Медична допомога
Стаття 29 Конституції чітко визначає, що медична допомога в Україні є безоплатною для кожної особи. Отже, статус особи теоретично не повинен впливати на отримання належної медичної допомоги. Проте, стосовно цього питання
слід наголосити, що українське законодавство диференціює поняття медичної
допомоги та медичних послуг, і в той час, як медична допомога є безоплатною,
медичні послуги – ні. Перелік медичних послуг визначений Кабінетом Міністрів
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF ) та включає, наприклад, ортодонтичні послуги, протезування, тощо. Проблемою залишається той
факт, що Держава й досі не встановила ціни на такі види медичних послуг, а
тому державні та муніципальні лікарні фактично не можуть їх надавати. Ця проблема торкається як громадян України, так і шукачів притулку. Єдиною проблемою, яка трапляється систематично у контексті надання медичної допомоги
для осіб під опікою є той факт, що медична допомога надається по пред’явленню документа, що ідентифікує особу. Довідки про звернення за наданням захисту не є належним документом для ідентифікації особи. Проте, нам невідомі
випадки, коли б шукачеві притулку відмовили у наданні медичної допомоги
внаслідок існування певних проблем з його документами.

6. Працевлаштування
Навіть якщо Статтею 13 Закону України «Про біженців» визначено, що шукачам притулку надається право на тимчасове працевлаштування, на жаль,
наразі чинні закони та підзаконні акти роблять неможливим офіційне працевлаштування цих осіб.  
Тому, у відповідності до Статті 42 Закону України «Про зайнятість населення»,
шукачі притулку підпадають під категорію осіб, які повинні отримати дозвіл на
виконання робіт. Процедура отримання такого дозволу не пристосована до ситуації, у якій опиняються шукачі притулку – враховуючи надто короткі терміни
дії їхніх довідок про звернення за захистом, – що практично унеможливлює отримання дозволу або його подовження. Слід також враховувати, що отримання
дозволу для потенційного робітника залишається на розсуд роботодавця, що
робить шукачів притулку небажаними кандидатами на отримання роботи.
Підсумовуючи, слід уявити ситуацію, у якій опиняється особа, що звернулася
за наданням притулку, по приїзду в Україну:
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Після подання свого звернення про надання захисту такій особі надається так
званий ідентифікаційний документ, який тільки засвідчує той факт, що ця особа
перебуває в Україні на законних підставах та повинна сама піклуватися про
себе та свою родину. Ця особа не отримує жодної грошової або іншої підтримки, їжі або одягу. Країна, мова та суспільство є для неї новими, а Державна
міграційна служба не надає жодних консультацій або інформації щодо того,
де ця особа може знайти або отримати засоби для свого існування. Не існує
жодної соціальної підтримки з боку Держави та жодних шансів на офіційне працевлаштування. Відсутній доступ до отримання освіти або інтеграційної діяльності (так, наприклад, курси з вивчення української мови проводяться тільки
для визнаних біженців).
Усе вищезазначене призводить до ситуації, коли особа, що звертається за захистом, змушена жити на вулиці та шукати неофіційного працевлаштування з
забезпеченням житлом (зазвичай, це будівельні майданчики з дуже поганими
санітарними умовами). Деякі виживають за рахунок пожертв, інші звертаються за допомогою до друзів. Враховуючи, що рішення щодо заяви про надання
захисту відповідної особи може тривати десятиліттями, особа залишається у
безнадійній та безпомічній ситуації впродовж цього періоду, яка може підпадати під поняття «нелюдського» або «такого, що принижує гідність, поводження»,
як визначено Статтею 3 Конвенції.
Можливий стратегічний потенціал
Теоретично, справи, що виникають через низьку якість процедури надання захисту, можуть бути передані до Європейського Суду з прав людини, оскільки
вони представляють різноманітні питання, пов’язані з виконанням Статтей 3
та 8.  
Статті Конвенції, на які слід звернути увагу:

СТАТТЯ 3
Заборона катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

СТАТТЯ 8
Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
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національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
СТАТТЯ 13
Право на ефективний засіб правового захисту
Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має
право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть
якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗГЛЯДОМ
ПОРУШЕНЬ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ
СТАТТЯ 3

Тарахель проти Швейцарії (Tarakhel v Switzerland)
Заява № 29217/12, 04/11/14
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/1185.html

Справа стосується афганського подружжя з шістьма дітьми, найменший з яких
народився в 2012 році народження, після прибуття родини у Швейцарію. Вони
увійшли в Дублінську систему на італійському кордоні у липні 2011 року, де
були зареєстровані та розміщені у пункті прийому біженців. Вони залишили
центр орієнтовно через десять днів, зокрема, через погані умови перебування, , і вирушили спочатку в Австрію, а потім у Швейцарію. Там вони ще раз
звернулися за наданням притулку, однак їхній запит був невдалим, а влада
Швейцарії видала рішення про їхнє повернення до Італії.
У справі, представленій у Суді Старсбурга, заявники стверджували, що їхнє
повернення до Італії, за відсутності особистих гарантій щодо догляду умов перебування, може піддати їх нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню, що суперечить Статті 3 та порушує права, визначені Статтею
8. Вони вважали італійську систему надання захисту недосконалою за трьома ознаками: значні затримки у обробці заяв, недостатня пропускна зданість
пунктів прийому та небезпечні й погані умови життя в центрах. Звернувшись
за додатковим захистом, родина отримала право залишатися у Швейцарії до
моменту отримання рішення Великої Палати.
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Доводи суду
Суть рішення зводилася до положень Статті 3. Отже, не дивно, що центральне питання полягало у визначенні, чи були обставини справи такими, що відповідають визначеному мінімальному рівню жорстокості. Що стосується можливого видворення з «держави Дублін» в іншу державу, постає друге важливе
запитання: як було зазначено Судом, дублінська система покладається на
презумпцію, що усі Договірні Держави дотримуються своїх зобов’язань з забезпечення прав людини відповідно до Конвенції. Проте, ця презумпція може
бути спростована, у такому випадку держави, що мають зобов’язання за Конвенцією, повинні дотримуватися положення про суверенітет Дубліна та призупинити відповідне(і) переміщення осіб. Це була справа М.С.С. проти Бельгії та
Греції (M.S.S. v. Belgium and Greece), коли Суд визнав систематичні порушення
у грецькій системі надання захисту та заборонив жодні переміщення осіб до
цієї країни.
Суд з особливою ретельністю підійшов до питання розрізнення справи Тарахеля (Tarakhel) від його прославленого попередника, М.С.С. (M.S.S). Було
зазначено, що з точки зору наявної шкали та жорстокості, «поточна ситуація в
Італії жодним чином [не могла б] не порівнюється» з ситуацією, що існувала в
Греції у відповідний час. Навіть, якщо італійська система з надання захисту не
зазнала такого «краху», як ситуація у Греції, Суд визнав існування серйозних
недоліків, зокрема, відсутність пунктів розміщення біженців (менш ніж 10000
місць по всій Італії та 15000-30000 новоприбулих шукачів притулку кожного
року). Суд також навів приклади порушення, шкідливого оточення та відокремлення членів родин у деяких центрах.
Суд розглянув наявну інформацію, щоб піддати «серйозним сумнівам» наявні
потужності системи. Відповідно суд постановив, що «можливість того, що значна кількість шукачів притулку може бути залишена без житла або розміщена
у переповнених центрах без забезпечення жодної можливості на приватність
або, навіть, у шкідливих для життя чи жорстоких умовах, не може бути підставою для закриття справи через необґрунтованість” (§115).
Повертаючись до конкретної ситуації заявників, Суд наголосив, що шукачі
притулку були частиною «особливо непривілейованої та вразливої» категорії
населення та, як такі, потребували особливого захисту за Статтею 3 (§118).
В той час як це нагадувало випадок М.С.С. (M.S.S.), Суд наголосив, що ситуація заявників не була зіставна з останньою. Проте, Суд також вкотре нагадав
про принцип відносності щодо мінімального рівня жорстокості за Статтею 3. У
зв’язку з цим Суд заявив, що уразливість неповнолітніх, яка розглядалася у попередніх прецедентах як «визначний фактор», навіть якщо неповнолітні особи
супроводжувалися їхніми батьками (§99). Це призвело до того, що Суд визнав,
що острахи заявників щодо поганих умов життя та ризик бути розлученими не
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є безпідставними.
Відрізняючи цю справу від справи М.С.С. (M.S.S.), Суд постановив, що загальна заборона на повернення до Італії, навіть якщо її дія обмежується родинами
з малолітніми дітьми, була незаконною. Навпаки, вважається, що обставини
справи зобов’язують владу Швейцарії отримати спеціальні гарантії від італійської сторони щодо того, що після приїзду в країну члени родини не будуть розлучені між собою та будуть розміщені у центрах, пристосованих для розміщення
неповнолітніх осіб. Суд дійшов висновку, що переміщення за відсутності таких
гарантій буде вважатися порушенням Статті 3.
Більш детальну інформацію по справі Тарахель (Tarakhel) можна знайти за посиланнями
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/1185.html; http://eulawanalysis.
blogspot.co.uk/2014/11/tarakhel-v-switzerland-another-nail-in.html;
http://
www.airecentre.org/news.php/162/tarakhel-v-switzerland-the-return-of-anafghan-family-under-dublin-ii
Справа Тарахель (Tarakhel) побудована на остаточному рішенні попередньої
справи по цьому питанню:

М.С.С. проти Бельгії та Греції (MSS v Belgium and Greece)

Заява № 30696/09,  21/01/2011
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103050
“...235. Заявник стверджував, що перебування в надзвичайно бідній державі, у якій йому довелося жити з моменту прибуття в Грецію,
прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження у сенсі Статті 3, наведеної вище.  
A. Документи сторін, що подаються на розгляд

1. Заявник
236. Заявник скаржився, що влада Греції не надала жодної інформації
щодо можливого його розміщення та не зробила нічого, щоб забезпечити його будь-якими засобами для існування, не зважаючи на те, що
влада загалом усвідомлювала небезпечне становище шукачів притулку
та, зокрема, його ситуацію. Заявник стверджував, що йому не надали
інформаційну брошуру про процедуру надання притулку та що він декілька разів повідомляв владу про те, що не має, де жити. Підтвердженням
цього, твердженням за його словами, була фраза «відсутність відомого
місця проживання», що фігурувала у повідомленні, врученому йому від
18 червня 2009 року.
237. Заявник наголосив, що певні кроки щодо пошуку для нього житла
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були зроблені тільки після того, як він 18 грудня 2009 року отримав від
поліції повідомлення , що його справу передано до Суду. Він стверджував,
що у період з грудня 2009 року до початку січня 2010 року він декілька
разів з’являвся в управлінні поліції та годинами очікував рішення стосовно того, чи було знайдено для нього житло. Оскільки ніякого житла йому
жодного разу не запропонували, врешті-решт, він припинив будь-які подальші спроби.
238. Заявник , як і більшість інших шукачів притулку з Афганістану, жив
у парку в середмісті Афін впродовж багатьох місяців без жодних засобів
для існування. Він проводив цілі дні у пошуках їжі. Час від часу він отримував матеріальну допомогу від місцевих мешканців та церкви. У нього не
було доступу до жодних санітарних приміщень. Вночі він постійно перебував у страху з приводу того, що на нього можуть напасти та пограбувати.
Він стверджував, що поводження, яке призвело до такого стану вразливості та матеріальної і психологічної незахищеності, прирівнюється до
такого, що суперечить Статті 3.
239. Заявник вважав, що його стан постійної нужди, тривоги та невизначеності був таким, що він не мав іншого вибору, як полишити Грецію в
пошуках притулку в іншому місці.
249. Суд вже вкотре нагадав загальні принципи, визначені прецедентним правом, щодо Статті 3 Конвенції та застосовні в цьому випадку (див.
§§216-22 вище). Суд також вважає за необхідне наголосити, що Стаття 3
не може тлумачитися як така, що зобов’язує Високі Договірні Сторони забезпечувати житлом кожну особу в межах своєї юрисдикції (див. Чепмен
(Chapman), наведену вище, § 99). Стаття 3 також не накладає жодного
загального зобов’язання надавати біженцям фінансову допомогу, щоб
вони могли забезпечити певний рівень життя (див. Муслім проти Туреччини (Mьslim v. Turkey), № 53566/99, § 85, 26 квітня 2005).
250. Проте, Суд вважає, що питання цієї справи не може розглядатися у
цих термінах. На відміну від зазначеної вище справи Мусліма (Mьslim) (§§
83 та 84), зобов’язання забезпечити житлом та належними матеріальними умовами шукачів притулку, що опинилися у злиденних умовах, наразі
вступило в дію в межах чинного законодавства, а влада Греції зобов’язана виконувати вимоги законодавства власної країни, яке впроваджує
європейське законодавство, зокрема Директиву Ради ЄС 2003/9/EC,
що встановлює мінімальні стандарти для приймання шукачів притулку
в Договірних Державах («Директива про умови приймання», див. §84
вище). У цій справі заявник звинувачує владу Греції в тому, що з приводу
її умисних дій або бездіяльності, вона призвела до неможливості на практиці скористатися його правами та забезпечити його нагальні потреби.
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251. Суд надає значну важливість статусу заявника, як особи, що потребує захисту, а, отже, як члена особливо непривілейованої та вразливої категорії населення, що потребує особливого захисту (див., з усіма
відповідними змінами, справу Орсус та інші проти Хорватії (Orљuљ and
Others v. Croatia) [GC], №15766/03, § 147, ECHR 2010). Він зазначив існування широкого консенсусу на міжнародному та європейському рівні
щодо потреби особливого захисту, про що свідчить Женевська Конвенція, прерогатива та діяльність УВКБ ООН та стандарти, визначені Директивою про умови приймання осіб, що потребують захисту.
252. Тим не менше, Суд повинен визначити, чи може стан надзвичайної
матеріальної бідності підняти питання виконання положень Статті 3.
253. Суд вкотре нагадав, що не виключається можливість, «що відповідальність Держави [за Статтею 3] може спричинити «поводження»,
коли заявник, у обставинах, що повністью залежать від підтримки Держави, стикається з байдужістю влади, опинившись у стані злиденності або
такому, що несумісний з гідністю людини” (див. Будіна проти Росії (Budina
v. Russia) (ріш.), № 45603/05, 18 червня 2009р.).
254. Суд зауважив, що ситуація, у якій опинився заявник, є особливо
серйозною. За його твердженнями він провів місяці, перебуваючи в
країні з найбільш екстремальним рівнем бідності, не маючи можливості
задовольнити найбільш основні потреби: їжа, гігієна та житло. До того ж
додається стан постійного страху, що на нього можуть напасти та пограбувати, та абсолютна відсутність будь-якої ймовірності покращення цієї
ситуації. Наслідком такої ситуації, незахищеності та матеріальної й психологічної потреби було те, що заявник декілька разів намагався виїхати
з Греції.
255. Суд зауважив, що, виходячи із зауваженнь Комісара Ради ЄС з прав
людини та УВКБ ООН, а також звітів недержавних організацій (див. §160
вище), ситуація, описана заявником, є дуже поширеною, і щоденно з’являється велика кількість шукачів притулку з таким же профілем, як і у заявника. Тому, Суд не бачить підстав, щоб ставити під сумнів правдивість
тверджень заявника.
256. Уряд Греції заявив, що за виникнення такої ситуації несе відповідальність заявник, тому що влада діяла з належною ретельність, а заявник
повинен був докласти більших зусиль для покращення свого становища.
257. Сторони не дійшли згоди щодо того, чи була надана заявнику відповідна інформаційна брошура для осіб, що потребують захисту. Проте,
Суд не дійшов переконання щодо обґрунтованості цього твердження,
оскільки у брошурі не йдеться про те, що особи, які звертаються за за-
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хистом, можуть повідомляти поліцію стосовно бездомними відсутності
житла, а також чи міститься у цій брошурі інформація щодо забезпечення
житлом. Щодо повідомлення, яке отримав заявник,  з інформацією про
необхідність зверення до поліцейського відділку м.Аттика для реєстрації
своєї адреси (див. §35 вище), на думку Суду, воно є неоднозначним та не
може вважатися достатньою інформацією. Суд постановив, що заявник
жодного разу не був належним чином поінформований щодо можливостей отримання доступного для нього житла , виходячи з припущення про
існування такого.
258. У будь-якому разі Суд не бачить жодних обставин, які б завадили
владі повідомити або допустити, що заявник був безпритульним, перебуваючи у Греції. Уряд заявляє, що існує менше 1000 місць у відповідних
центрах для розміщення десятків тисяч осіб, що потребують захисту. Суд
також зауважив, що, відповідно до даних УВКБ ООН, широко відомий
факт, що на сьогоднішній день дорослі шукачі притулку чоловічої статі
практично не мають жодного шансу отримати місце у центрі, та, відповідно до дослідження, проведеного у період з лютого по квітень 2010 року,
усі шукачі притулку у «Дубліні», опитані УВКБ ООН, були безхатченками.
Як і заявник, велика кількість з них проживала у парках або занедбаних
будівлях (див. §§169, 244 та 245 вище).
263. У світлі всього вищезазначеного та з огляду на зобов’язання, покладені на владу Греції, відповідно до Директиви про умови приймання осіб,
що потребують захисту (див. §84 вище), Суд вважає, що влада Греції не
приділила належної уваги вразливості заявника, як особи, що потребує
захисту, та повинна нести відповідальність, з приводу своєї бездіяльності,
за ситуацію, у якій заявник опинився та перебував впродовж декількох місяців, проживаючи на вулиці без жодних ресурсів або доступу до
санітарних засобів та без будь-яких засобів для забезпечення своїх основних потреб. Суд вважає, що заявник став жертвою поводження, що
принижує гідність, а також те, що ця ситуація, безперечно, призвела до
появи відчуття страху, страждань та неповноцінності, здатних породити
відчай. Суд вважає, що умови проживання, в сукупності з тривалою невизначеністю, у стані якої перебував заявник, та абсолютна відсутність
будь-яких перспектив щодо покращення цієї ситуації досягли рівня жорстокості, яке є порушенням Статті 3 Конвенції.
264. З цього випливає, що з провини державної влади заявник опинився
у ситуації, що суперечить Статті 3 Конвенції. Відповідно, мало місце порушення цього положення”.
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Статя 8
Щодо відсутності належної документації у країнах СНД:

Смірнова проти Росії (Smirnova v Russia)

46133/99 48183/99,  24/07/2003
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61262
“97. Суд постановив, що у повсякденному житті російські громадяни
повинні надто часто пред’являти ідентифікаційні документи, навіть, при
виконанні таких рутинних завдань, як обмін валюти або придбання
квитків на потяги. Пред’явлення внутрішнього паспорту також необхідне
для більш важливих потреб, наприклад, пошуку роботи або отримання
медичної допомоги. Отже, позбавлення паспорта являє собою безперервне втручання у приватне життя особи (див., з відповідними змінами,
справу Крістін Гудвін проти Об’єднаного Королівства (Christine Goodwin
v. the United Kingdom) [GC], № 28957/95, § 77, ECHR 2002-VI).”
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