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Опис проблеми

• Кордони – це особливий простір, значною мірою структурований навколо 
безпекової функції. У цьому просторі органи влади та контролю мають 
розширені повноваження порівняно з рештою території країни, а громадяни –
більше обов’язків, і, відповідно, менше свобод. 

• Ця аналітична записка переважно, але не виключно фокусується на 
обмеженнях і викликах, з якими стикаються: 

• громадяни України на кордонах ЄС; 

• іноземці на кордонах України; 

• громадяни України під часу перетину лінії розмежування та адмінмежі з 
тимчасово окупованими територіями України.

• Метою аналізу є оприявнити специфічні для простору кордону порушення 
прав людини та розробити шляхи, як їх усунути. Джерелами інформації для 
даного аналізу є закони та інші нормативно-правові акти, моніторингові й 
аналітичні звіти урядових, міжнародних і неурядових організацій, та 
повідомлення в медіа та соціальних мережах. Останнє джерело хоч і є 
недостатньо верифікованим, однак може давати можливість опрацювати 
“неінституціоналізовані” дані, які з якихось причин не відображені у перших 
двох.



Розділ I. 
Права 
людини на 
кордоні у 
правовій 
системі ЄС і 
України

• У міжнародних угодах та національному законодавстві України та Європейського Союзу права людини на кордоні не виділені в 
якусь окрему групу, що дещо ускладнює завдання їх ідентифікувати та відстежувати їх дотримання. Згадки про ті чи інші права 
мандрівників розкидані по нормативних документах, які регулюють загальні засади функціонування кордону, процедуру 
перетину кордону, роботу органів контролю і охорони тощо.

• Згідно зі статтею 4 Шенгенського кодексу про кордони, застосовуючи Шенгенський кодекс, держави-члени Шенгенської зони 
мають діяти у повній відповідності з релевантним законодавством ЄС, зокрема, Хартією фундаментальних прав ЄС, та відповідним 
міжнародним правом, включаючи Конвенцію про статус біженців, прийняту у Женеві 28 липня 1951 р., та зобов’язання, пов'язані з
доступом до міжнародного захисту, зокрема принцип невигнання та дотримання фундаментальних прав людини. 

• Практичний посібник для прикордонників, рекомендований Європейською Комісією, уточнює, що основні права, закріплені в 
Європейській конвенції з прав людини та Хартії основних прав Європейського Союзу, повинні бути гарантовані будь-якій особі, яка 
прагне перетнути кордон. Прикордонний контроль має повністю відповідати забороні нелюдського та принизливого поводження 
та забороні дискримінації, закріпленій відповідно у статтях 3 та 14 Європейської конвенції з прав людини та у статтях 4 та 21 Хартії 
основних прав Європейського Союзу .



Перелік прав у контексті кордону, що мають 
бути гарантовані згідно з Хартією 
фундаментальних прав Європейського Союзу

• Право на гідність та гідне поводження визначає, що людська гідність є непорушною, її потрібно 
захищати й поважати, а кожна людина має право на повагу до своєї фізичної та психічної 
недоторканості.

• Право на притулок гарантується відповідно до Женевської Конвенції від 28 липня 1951 р. та Протоколу 
від 31 січня 1967 р. щодо статусу біженців та відповідно до Договору про Європейський Союз та 
Договору про функціонування Європейського Союзу. Фактично, це право єдине, яке може принаймні 
частково превалювати над правом держави відмовляти у в'їзді на свою територію будькому. 

• Право на рівність та захист від дискримінації за будь -якими ознаками, такими як стать, раса, колір 
шкіри, етнічне чи соціальне походження, генетичні особливості, мова, релігія чи переконання, 
політична чи будь-яка інша думка, приналежність до національної меншини, майно, народження, 
інвалідність, вік чи сексуальна орієнтація. 

• Право на належне адміністрування в розумінні статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського 
Союзу говорить про те, що кожна особа має право розпоряджатися своїми справами неупереджено, 
справедливо та в розумний термін. Установи ЄС повинні цьому сприяти. 



Право України

• Згідно з Законом України про прикордонний контроль, прикордонний контроль 
організується та здійснюється на засадах законності, відкритості, забезпечення поваги до 
людської гідності та рівності осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

• Стратегія інтегрованого управління кордонами (ІУК) до 2025 року містить, окрім 
переліку з 9 Стратегічних цілей, 3 “горизонтальні” компоненти, тобто універсально 
присутні в різних змістових частинах Стратегії. Одним з трьох є “права людини”. 
Стратегія містить завдання "Підвищення рівня обізнаності представників суб’єктів 
інтегрованого управління кордонами у сфері дотримання прав людини з урахуванням 
принципу гендерної рівності"  та положення про необхідність проводити примусове 
видворення та реадмісію іноземців "з дотриманням основоположних прав і свобод 
людини". 

• Українське законодавство передбачає можливість відмовити у в'їзді на територію 
України іноземцям та особам без громадянства. Рішення ухвалює співробітник 
прикордонної служби, воно має бути обґрунтованим та зазначати причину відмови. 
Рішення може бути оскаржене у формі звернення до відповідного органу влади або до 
суду, однак воно набуває чинності невідкладно

• Важливо - аспект на кордоні прав "звичайних" мандрівників є розвинений достатньо 
слабко і присутній переважно у вигляді спорадичних покликань на фундаментальні 
права та необхідність їх дотримання.



Розділ II. Практичні аспекти перетину кордону в ЄС і Україні

• Головним міграційним дискурсом у 

Європейському Союзі в останні роки 

є проблематика притулку та масової 

неврегульованої міграції («міграційна 

криза»). Відповідно, саме питання 

права на притулок та пов`язаного із 

цим дотриманням базових прав у 

таборах для біженців є ключовим для 

розгляду в контексті прав людини на 

кордоні, саме у цій сфері фіксується 

найбільше порушень і вони є найбільш 

кричущими. 

• Реалізація політики протидії 

міграційній кризі супроводжується 

численними порушеннями прав 

людини. У деяких випадках ідеться 

про порушення, що призводять до 

смерті або серйозної шкоди здоров'ю, 

у інших – про порушення права на 

гідне поводження, захисту від 

дискримінації, права на притулок 

тощо.

 Громадяни України вже кілька років поспіль 

посідають перше місце за абсолютною 

кількістю відмов у в'їзді на територію країн 

ЄС+. Кількість відмов безперервно зростала з 

2014 року, за винятком певного зменшення у 

пандемічному 2020-му. При цьому у 2020 році 

відмови українцям склали понад 50% від усіх 

відмов на наземних кордонах ЄС.

 4 найпоширеніші причини відмов – це 1) 

відсутність документів, що підтверджували б 

мету поїздки та умови перебування, 2) загроза 

безпеці або громадському здоров’ю, 3) 

вичерпання дозволеного ліміту часу 

перебування в ЄС, 4) відсутність коштів. 

 Моніторинг Європейської агенції з 

фундаментальних прав у 2013-2014 роках 

фіксує такі проблеми на зовнішніх кордонах 

ЄС, як негідне або образливе поводження, з 

мандрівниками з боку прикордонників, 

використання "неналежного мовлення", брак 

доступу до інформації про можливість 

поскаржитися на таку поведінку.





Кордон України 
• Як і в Європейському Союзі, 

порушення прав іноземців під час 
в'їзду в Україну можна загалом 
поділити на дві категорії. Перша група 
пов'язана з доступом до притулку. 
Друга група порушень стосується 
повсякденного перетину кордону, є 
менш вивченою і великою мірою 
"невидимою" для суспільної оптики.

• Правозахисники регулярно фіксують 
випадки поглибленого контролю 
стосовно громадян "країн міграційного 
ризику", який завершується 
необґрунтованою відмовою у в'їзді.

• В процесі перетину кордону України з 
іншими державами є особливий вимір 
порушення прав людини –
інфраструктурний. Громадяни України 
регулярно стикаються з неналежними 
побутовими умовами, багатогодинним 
очікуванням у чергах і корупційними 
ризиками під час перетину наземного 
кордону.



Рекомендації • Провести моніторинг дотримання прав 
громадян України/громадян третіх країн під 
час в'їзду до країн Європейського Союзу та 
Шенгенської зони (поза контекстом 
притулку)

• Поінформувати країни-члени ЄС про 
необхідність включення до переліку 
підтверджень наявності коштів банківських 
карток і додатків з огляду на все більше 
поширення безготівкових розрахунків

• Ініціювати консультації з польською 
стороною щодо необхідності усунути грубе 
поводження співробітників Прикордонної 
варти Польщі на кордонах з Україною

• ДПСУ спільно з Державною міграційною 
службою розробити дієвий механізм захисту 
від повернення шукачів притулку у разі 
відмови у в'їзді



Розділ III. Права людини на 
лінії розмежування з ТОТ 

• До пандемії:

• До пандемії основними проблемами, з якими стикались подорожуючі під час проїзду 
через КПВВ, – були понаднормові черги, відсутність необхідних санітарних умов, 
обмеження на вивіз особистих речей і товарів на тимчасово непідконтрольні урядові 
території, що було знято лише у листопаді 2019 року;

• Особливо жорстко проблема черг стояла перед людьми похилого віку, які 
систематично їздили з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію для отримання 
пенсійних виплат та проходження банківської перевірки.

• Очікування на перехід, яке тривало не менше 5-ти годин, становило загрозу для 
життя і здоров’я подорожуючих. За даними ОБСЄ (Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі), від грудня до травня 2019 року під час перетину лінії 
розмежування померло вісімнадцять людей, переважно похилого віку, більшість 
смертей відбулись через ускладнення серцевих хвороб.



Після початку пандемії
• Пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи у правила перетину лінії 

розмежування, що негативно вплинуло на стан дотримання прав людини, 
зокрема право на свободу пересування. З березня 2020 року карантинні 
обмеження багато разів змінювались і досі не є однозначними та 
пропорційними, що створює суттєві бар’єри для людей, які прагнуть перетнути 
лінію розмежування. 

• У червні 2020 року Україна дозволила рух через КПВВ. Обов'язковою умовою 
для проїзду на підконтрольну територію стала двотижнева самоізоляція з 
використанням мобільного додатку «Дій вдома» або обсервація у медзакладі. 
Проте, з «іншого боку» відкрились не усі КПВВ. Окупаційна де факто влада в 
окремих районах Донецької області повністю заблокувала рух через КПВВ 
«Майорське», «Мар’їнка» і «Гнутове». З квітня 2020 року ці пункти не 
перетнула жодна людина.

• Роботу пішого КПВВ «Станиця Луганська» розблокували у червні 2020 року. 
Однак, вже з вересня жителям з «луганською пропискою» окупаційна де 
факто влада дозволила виїжджати на підконтрольну Україні територію не 
частіше одного разу на місяць. А у березні 2021 були введені суттєві 
обмеження на в'їзд до окупованої території для людей не з «луганським» 
місцем реєстрації.

• А вже 9 жовтня 2021 року окупаційна де факто влада жорстко обмежила 
перетин КПВВ «Станиця Луганська». Норму про можливість виїжджати раз на 
місяць для жителів з «луганською» пропискою було скасовано, а їх виїзд, 
подібно правилам, встановленим в окремих районах Донецької області, 
здійснюється тільки за списками, сформованими «постійно діючою робочої 
групою».

• Правозахисники УГСПЛ звертають увагу, що у 2021 році збільшилась кількість 
звернень громадян щодо складання протоколів про адміністративне 
порушення при перетині КПВВ «Станиця Луганська» за переміщення товарів та 
грошових коштів на тимчасово окуповані території. Через карантинні 
обмеження пенсіонери з ОРДЛО виїздять рідко та отримують пенсію одразу за 
кілька місяців, а потім перевозять її в ОРДЛО у вигляді іноземної валюти. Часто 
цю велику суму коштів фіскальна служба, за даними УГСПЛ, конфісковує при 
перетині КПВВ. 



Приклади 
рекомендацій

• Забезпечити належний стан модульного приміщення та 
стабільне підключення до інтернету на КПВВ «Станиця 
Луганська»  

• Забезпечити прискорення процесу безкоштовного тестування 
на COVID-19 

• Запровадити електронну чергу для швидкого проходження 
тестування на COVID-19

• Не обмежувати переміщення через лінію розмежування коштів, 
отриманих особами в якості соціальних та пенсійних виплат.



Аналітичний звіт “Права людини на кордоні”

https://europewb.org.ua/prava-lyudyny-na-kordoni/

12 рекомендацій щодо дотримання прав людини під час перетину кордонів і лінії розмежування

https://europewb.org.ua/12-rekomendatsij-shhodo-dotrymannya-prav-lyudyny-pid-chas-peretynu-kordoniv-i-
liniyi-rozmezhuvannya/

Права людини на кордоні України та ЄС (резюме дискусії)

https://europewb.org.ua/prava-lyudyny-na-kordoni-ukrayiny-ta-yes/
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