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РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗАХОДИ
МОНІТОРИНГ, АНАЛІТИКА ТА АДВОКАТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Національний індекс прав людини
Ініціатива «Національний індекс прав людин 1 (www.hro.org.ua) охоплює моніторинг
виконання Національної стратегії з прав людини, а також впровадження Місцевого індексу
прав людини (МІПЛ), розробленого для врахування пріоритету прав людини в ході
реформи децентралізації. Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
«Права людини в дії» підтримує вищезгадану роботу у частині, що стосується забезпечення
прав внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту.
Стосовно новин за лютий, зазначимо, що в рамках ініціативи МІПЛ експерт Програми
приєднався до моніторингової команди в м. Торецьк та Покровськ, щоб вивчити, як органи
місцевого самоврядування у східних регіонах виконують свої обов’язки із забезпечення
прав постраждалого в результаті конфлікту населення та переселенців. З першими
результатами поїздки можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, що на місцевому
рівні моніторинг проводиться громадськими приймальнями, які діють на Донбасі за
фінансової підтримки USAID, під наглядом і за участі представників центрального офісу
УГСПЛ задля контролю якості результатів.
Модель перехідного правосуддя для України
В рамках програми USAID «Права людини в дії» УГСПЛ продовжує працювати над
розробкою та просуванням модулі перехідного правосуддя, адаптованої до українських
реалій. Процес було розпочато у 2016 році – за цей час проведене відповідне базове
дослідження та організовано міжнародну конференцію (збірка докладів англійською).
Наразі ж головні зусилля програми зосереджено на створенні національної дорожньої карті
із застосування правосуддя перехідного періоду, а також проведенні інформаційної
кампанії, спрямованої на роз’яснення принципів впровадження перехідного періоду та їх
актуальності для українського суспільства під час трансформації від авторитарного
минулого до демократичної сучасності та від умов конфлікту до постконфліктного стану.
Для досягнення цієї мети у листопаді 2017 року було ініційовано робочу групу 2 для
створення рамкового документу – законопроекту «Засади державної політики захисту прав
людини задля подолання наслідків збройного конфлікту», який стане основою для
подальшого законотворення у цій сфері.
Отже, у лютому відбулись такі заходи:
 Нові публікації у тематичному блозі: перша стосується досвіду Північної Ірландії та його
використання Україною, інша ж торкається ризиків спекуляцій на тему мирного
майбутнього для України.
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Впроваджується УГСПЛ спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та у
співпраці з іншими громадськими організаціями.
2
Робоча групи під егідою Секретаріату Уповноваженого включає експертів з УГСПЛ, інших НУО, народних депутатів
та представників відповідних міністерств.
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 Програма співпрацює з відомими міжнародними спеціалістами (посилання
англійською): П’єр Хазан з Центру гуманітарного діалогу (Швейцарія) погодився надати
експертну оцінку ризиків щодо імплементації моделі перехідного правосуддя під час
зустрічі з робочою групою. Підсумовуючи, він дуже позитивно відгукнувся щодо того
фундаменту, який вже було закладено для досягнення постконфліктного врегулювання
в Україні.
Програма допомагає кримчанам реалізовувати права у повному обсязі
Експерти Програми об’єднали зусилля з представниками партнерських організацій
громадянського суспільства, преси та посадовцями для моніторингу стану забезпечення
митного та прикордонного контролю на адміністративному кордоні з окупованим Кримом,
перевірки належного дотримання прав осіб, що перетинають кордон, та вивчення
актуальних питань щодо створення та роботи центрів надання адміністративних послуг
жителям півострову. Це стало можливим в рамках моніторингового візиту до контрольних
пунктів в’їзду-виїзду «Чаплинка» та «Каланчак» і міста Херсон, організованого 21 лютого
Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та ВПО. Тривожні факти, які
вдалось виявити моніторинговій групі, разом з відповідними рекомендаціями,
підготовленими за підтримки USAID (див. нижче), були озвучені під час прес-конференцій у
Херсоні та Києві.
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На додаток до свіжих аналітичних звітів, підготовлених за підтримки USAID
 Більше мільйона переселенців з Криму та Донбасу все ще позбавлені права голосу в
Україні. Правозахисники вважають, що відновлення цього права сприятиме їх повноцінній
реінтеграції в суспільне життя країни – таким був один із головних висновків пресконференції, проведеної 13 лютого для обговорення звіту «Втрачений голос. Чи довічна ця
німота?», підготовленого за підтримки USAID.
Крім того, виконавчий директор УГСПЛ дав невелике інтерв’ю щодо захисту виборчих прав
постраждалого від конфлікту населення. Також на Громадському радіо вийшло інтерв’ю
нашого аналітика про поточну ситуацію із виборчими правами ВПО.
 На додаток до аналітичного звіту «В’язні війни: міжнародна практика щодо звільнення
полонених, заручників і політв’язнів. Висновки для України», зараз ще можна й
ознайомитися з його висновками англійською мовою. Нагадаємо, що звіт містить аналіз
факторів, які, на думку авторів, були вирішальними для звільнення полонених під час
конфліктів у Чечні, Грузії та Нагірному Карабасі, а також того, як ці фактори можна
застосувати для української ситуації.
Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку
 Нещодавно підписаний закон про реінтеграцію та деокупацію пропонує українцям
новий погляд на збройний конфлікт
Юристка УГСПЛ аналізує у своєму блозі нещодавно затверджений Закон «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та його відношення до
законопроекту «Про державну безпеку та оборону» (текст якого було недавно оприлюднено
в ЗМІ) та нової Постанови Кабінету Міністрів (яка дозволяє збройним силам
використовувати зброю в мирний час), а також останні повідомлення Спеціальної
моніторингового місії ОБСЄ щодо концентрації військової техніки на непідконтрольних
Уряду України територіях з російської сторони кордону.
 Говоримо про реінтеграційні зусилля
Експерти УГСПЛ взяли участь у телемарафоні від UKRLIFE.TV під назвою «Крим:
деокупація і реінтеграція» аби обговорити проблемні питання адміністративного характеру,
я якими стикаються мешканці окупованого Криму на материковій Україні та питання
амністії/ люстрації/ колабораціонізму для людей з окупованих територій (інтерв’ю експертів
з інших організацій також можна знайти за посиланням).

СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Метою програми USAID «Права людини в дії» в цьому напрямку є підтримка на національному і
міжнародному рівнях стратегічних судових справ для захисту суспільних інтересів3, а також їх
3

Найпотужніший інструмент захисту прав людини; ведуться в інтересах громадянина чи групи громадян з метою
досягнення системних змін в правовій сфері на благо суспільства та використовується з метою створення судової
практики (прецедентів).
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широке висвітлення серед професійної спільноти та громадськості. Загальна кількість
стратегічних справ, підтриманих Центром стратегічних справ (ЦСС) УГСПЛ в рамках програми,
складає 195.
Юрист Програми пояснює рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хлєбік
проти України» та його значення в контексті збройного конфлікту на сході України
(посилання англійською)
25 липня 2017 р. Велика палата ЄСПЛ винесла рішення у справі «Хлєбік проти України»,
що велась за підтримки USAID, яким визнала, що Україна доклала всіх можливих заходів
для організації своєї судової системи таким чином, щоб гарантувати право заявника на
судовий розгляд та оскарження у кримінальній справі в умовах збройного конфлікту. Суд
дійшов висновку, що, незважаючи на всі зусилля, військові дії завадили Україні вирішити
проблему заявника. Юристи УГСПЛ не погодились із вищезгаданим рішенням та подали
апеляцію до Великої палати Суду. Тим не менш, 12 грудня 2017 р. апеляцію було
відхилено. У цьому блозі юристка УГСПЛ розповідає, який ефект могло б мати це рішення і
чому це стало втраченою можливістю для Суду.
Що далі? УГСПЛ/ Програма вважає, що проблема бездіяльності держави у вирішенні
питання осіб, матеріали справ яких «застрягли» на тимчасово окупованих територіях,
залишається невирішеною. Ці особи не мають засобів юридичного захисту, і відсутність
контролю не звільняє державу від зобов’язання забезпечити дотримання їх прав.
Незважаючи на рішення ЄСПЛ, наші юристи вважають, що проблема все ще існує і
потребує вирішення. УГСПЛ і далі надаватиме допомогу особам, матеріали справ яких
були втрачені, знищені або просто залишились на тимчасово окупованих територіях, і
цінний досвід, отриманий при роботі над справою «Хлєбік проти Україні», буде
використаний у подальшій діяльності.
Важливе судове рішення, досягнуте раніше в рамках Програми USAID, допомогло УГСПЛ
добитись успіху у Великій палаті Верховного Суду
Після оголошення рішення Європейського суду з прав людини Велика палата Верховного
Суду України відправила 4 справи на новий розгляд. У цих справах розглядалось питання
своєчасного інформування позивачів про розгляд їх справ апеляційним судом (тобто
держава порушила принцип рівності сторін). Зазначене рішення ЄСПЛ стало можливим
завдяки зусиллям юристів, які в червні 2017 р. за підтримки Програми USAID виграли
справу «Лазаренко та інші проти України», зобов’язавши Уряд України виплатити
компенсацію людям похилого віку за маніпуляції з їх пенсіями.
Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку
 Триває робота над визволенням українських військовополонених, політв’язнів та
затриманих цивільних осіб
 Юристку УГСПЛ було запрошено виступити під час відкритої дискусії (відео
російською), присвяченої пошуку шляхів звільнення в’язнів Кремля та застосування
відповідного міжнародного досвіду в українському контексті. Крім того, вона дала
інтерв’ю на радіо щодо звільнення військовополонених та політичних в’язнів,
затриманих Росією та підконтрольними їй силами (також російською мовою).
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 Нова публікація у нашому експертному блозі – «Чому ми говоримо про статус
полоненого?».
 Порушення права на правосуддя та права власності, пов’язані з соціальними
виплатами та пенсіями
Юристка УГСПЛ роз’яснює нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини щодо
пенсій для мешканців непідконтрольних Уряду України територій у справі «Цезар та інші
проти України». Так, Суд (1) вважає, що держава вжила всіх можливих заходів для
організації своєї судової системи таким чином, щоб забезпечити дотримання гарантованих
прав, (2) не розглянув претензії щодо доступу до пенсій, оскільки заявники не вичерпали
засобів правового захисту в національних судах.
 До четвертої річниці подій 26 лютого в Криму
УГСПЛ нагадує про доповідь щодо т.з. «кримінальної справи 26 лютого» (Частина 1),
підготовлену міжнародною групою експертів. Звіт презентує реконструкцію та правовий
аналіз подій, які мали місце впродовж вуличних зіткнень між проукраїнськими та
проросійськими демонстрантами під час двох мирних мітингів (один з яких був на підтримку
територіальної цілісності України) біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим
у Сімферополі, а також розглядає наслідки цих подій.

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги (в
т.ч. у формі виїзних засідань у віддалених районах), проведення інформаційно-просвітницьких
заходів в сфері прав людини, а також документування воєнних злочинів та порушень прав
людини, пов’язаних з конфліктом.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії»
підтримує діяльність громадських приймалень (ГП) в м. Слов’янську, Торецьку, Маріуполі,
Краматорську, Покровську, Сумах та Дніпрі, які надають допомогу постраждалому від конфлікту
населенню, а також спеціалізовані приймальні зі справ вимушених переселенців АР Крим та
м. Севастополь у м. Києві та Херсоні.
Успіхи Програми у вирішенні проблем щодо незаконного припинення виплати пенсій
переселенцям
Відстоюючи право переселенців на пенсію, східні приймальні, що працюють за підтримки
USAID, продовжують допомагати особам, які стали жертвами подібної дискримінації. З
моменту початку Програми у 2014 році юристи проконсультували понад 500 осіб, що
потребували допомоги, та надали підтримку у веденні близько 70 справ, досягнувши успіху
у 49 з них.
Одним з найбільш показових прикладів є справа жінки третього віку, переселенки з
окупованого Луганська, яку позбавили пенсії – її єдиного джерела доходу. У свою чергу це
загрожувало їй виселенням з геріатричного пансіонату для ветеранів праці та війни.
Юристи приймальні в Сумах вдалось виграти її справу як в суді першої інстанції, так і в
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апеляційному суді – таким чином Пенсійний фонд України зобов’язали не тільки відновити
виплату пенсії, але і повернути піврічну заборгованість.
За словами правозахисників, така ситуації – це масштабна проблема, оскільки державні
органи використовують кожну можливість «заощадити» бюджетні кошти, наприклад,
скасовуючи довідку переселенця (яка є обов’язковим документом, необхідним для
користування соціальними гарантіями в повному обсязі) у разі відсутності особи на місці
проживання протягом більш ніж 60 днів.
Приймальня у Дніпрі допомагає переселенцям відновити соціальні виплати
Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні виплати від держави за умови,
якщо їх попереднє місце проживання зазначено у списку територій, непідконтрольних
Уряду України. Перед ухваленням цей список має пройти повільну процедуру – це означає,
що, коли ситуація в постраждалих від конфлікту регіонах раптом змінюється, люди потім
змушені будуть довго чекати на виплати. Така ситуація вже торкнулася сотень
переселенців у Дніпропетровській області. Правозахисна група «СІЧ», що є членом УГСПЛ
та на базі якої діє приймальня USAID, стала на бік цих людей та звернулась до відповідних
державних органів з вимогою негайно виправити ситуацію. В результаті Кабінет Міністрів
вніс зміни до списку окупованих територій Донбасу, який, схоже, майже не оновлювали вже
три роки (див. також відповідну новину місцевих ЗМІ).
Юрист Програми в Херсоні допомагає переселенці з тимчасово окупованого Криму, якій
відмовили у праві на отримання соціальних виплат для її неповнолітньої дитини
За словами правозахисників, ситуації, коли державні органи соціального захисту
відмовляють переселенцям в отриманні гарантованих державою виплат, загрожують стати
систематичною проблемою. Головним аргументом чиновників зазвичай є те, що спочатку їм
потрібно отримати офіційне підтвердження від окупаційної влади Криму щодо того, чи
отримувала людина раніше подібні виплати на території півострову. Такий аргумент є
дискримінаційним та абсурдним, а головне, порушує українське законодавство (спрямоване
на вирішення проблем соціальних прав переселенців та захист персональних даних).
Наш юрист зараз веде одну із типових справ в рамках Програми USAID.
Інші важливі заходи, здійснені в рамках Програми, спрямовані на протидію дискримінації
по відношенню до постраждалих від конфлікту осіб
 Під час круглого столу 12 лютого юристи громадської приймальні з Маріуполя обговорили
переваги для роботодавців, що наймають переселенців, шляхи професійної перепідготовки
ВПО та інші дотичні питання. Зі свого боку, співробітники приймальні докладуть зусиль для
підвищення обізнаності зазначеної групи громадян щодо питань працевлаштування.
 Юристи взяли участь у круглому столі «Шляхи усунення дискримінації у сфері реєстрації
фактів народження та смерті осіб на окупованих територіях України», де презентували
власну версію законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану,
якщо такі акти відбулися на тимчасово окупованій території України».
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 Опубліковано інтерв’ю нашого юриста, в якому ще раз наголошено на тому, що має
зробити українська влада для забезпечення дотримання прав жителів Криму (див. нижче), а
також інших груп населення, що постраждали в результаті конфлікту.

ПРОСУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАВЧАННЯ В СФЕРІ ЇХ ЗАХИСТУ
УГСПЛ продовжує організацію навчальних заходів з прав людини, а також бере участь в
розробці комплексної національної політики в галузі освіти у сфері прав людини. Ця діяльність
здійснюється в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (РПЛ)4,
яка в даний час є єдиною неформальною системою освіти, що має матеріальну базу для своєї
діяльності – Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Чернігів).

4

Заснована в 2007 році, програма РПЛ спрямована на інкорпорування цінностей та принципів прав людини в
систему формальної освіти, а також розвиток неформальної освіти в галузі прав людини, таким чином сприяючи
культивуванню культури поваги прав людини, зміцненню поваги до верховенства права в Україні, сприянню
міжкультурному порозумінню та принципам мирного вирішення конфліктів. Наразі РПЛ нараховує понад 3 500
випускників зі всієї України.
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Освіта з прав людини для юристів
Інноваційний курс для суддів та адвокатів триває
23-24 лютого в рамках навчального курсу «Стандарти прав людини в практиці адвокатів та
суддів», що підтримується Програмою, пройшов другий промоційний семінар для учасників
з Одеси, а саме 25 суддів Одеського окружного адміністративного та Одеського
апеляційного адміністративного судів. Слухачі мали змогу поглибити свої знання та
отримати практичні поради щодо застосування принципів та механізмів захисту прав
людини, що закладені в Європейській Конвенції з прав людини. Головним чином мова йшла
про застосування статті 6 (право на справедливий суд) та статті 11 (право на свободу
асоціацій та мирних зібрань), зокрема, про правопорушення під час збройного конфлікту.
Захід було організовано на запит Асоціації розвитку суддівського самоврядування України
та у співпраці з Національною школою суддів з метою широкого просування курсу серед
представників суддівської спільноти та підвищення їх обізнаності щодо застосування
принципів міжнародного права прав людини під час збройного конфлікту.
На додаток зазначимо, що нещодавно Спілка та Асоціація підписали Меморандум про
співпрацю, який поглиблює взаємовідносини між організаціями в напрямку освіти. Зокрема,
планується організувати навчальну програму для суддів щодо застування у їх професійній
діяльності стандартів Конвенціі, а також практики ЄСПЛ «Вартові прав людини», яка буде
побудована за методиками УГСПЛ/Проекту USAID.

ГОЛОВНІ НОВИНИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Законопроект № 7163 підписано
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях». Він також звернувся до народних депутатів, урядовців
Апарату Ради національної безпеки і оборони, зважаючи на те, що цей Закон є лише
рамковим і потребує подальшого законодавчого забезпечення дій Збройних Сил України,
дій інших силових підрозділів, підготувати необхідні нормативно-правові та законодавчі
акти, спрямовані на вдосконалення правових механізмів відновлення територіальної
цілісності держави.
Нагадаємо, що позиція УГСПЛ щодо закону, який має низку серйозних недоліків доступна
на нашому веб-сайті: публічне звернення та інфографіка опубліковані тут, детальний аналіз
надано тут.
ВРУ вчиняє наступ на громадянські права і свободи в Україні
28 лютого платформа “Правозахисний порядок денний” (неформальна коаліція
правозахисних організацій – до якої входить УГСПЛ – що працюють у сфері моніторингу,
аналізу та розробки законодавства відповідно до основних засад прав людини та
9

основоположних свобод) звернулася до депутатів із закликом припинити наступ на свободу
слова, асоціацій та мирних зібрань, які є основними цінностями демократії та не голосувати
за законопроекти № 6674 та № 6675 від 10 липня 2017 року.

_____________________________________
Цей дайджест було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії», яка
виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Зміст публікації не обов’язково
відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки.
Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу
понад 55 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток,
демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство
США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму
1,8 мільярда доларів.
Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті
USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.
Програма USAID «Права людини в дії», контактна інформація:
Українська Гельсінська спілка з прав людини
вул. Фролівська 3/34, Київ, Україна
тел.: 044 485 17 92, факс: 044 425 99 24
Електронна пошта: n.volkova@helsinki.org.ua, olga.chueva@helsinki.org.ua
Веб-сайт: http://helsinki.org.ua/
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