
     

[Підписаний виключно оригінал англійською мовою] 

 

Спільне звернення УВКБ ООН, БФ «Право на захист», ГО «Крим СОС», БФ «Восток-СОС» 
та Данської ради з питань біженців  

щодо проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України» 

24 жовтня 2016 

19 липня поточного року 29 народних депутатів України зареєстрували у Верховній Раді 
України доопрацьовану версію проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України» 
(№3593-д). Постійні зусилля Парламенту встановити правові стандарти по відношенню до 
неконтрольованих територій та їхнього населення викликають повагу. Однак, зміст згаданого 
проекту закону лише сприяє подальшій ізоляції окупованих територій, повністю заперечує 
відповідальність України за захист прав людини її власних громадян на тимчасово окупованих 
територіях (ТОТ) та у неконтрольованих районах. В поточній редакції проект закону також 
викривляє принципи примирення та пост-конфліктного врегулювання. 

УВКБ ООН, його виконавчі партнери «Право на захист» та Крим СОС, а також благодійний 
фонд «Восток-СОС» та Данська рада з питань біженців серйозно занепокоєні можливими 
негативними впливами згаданого законопроекту у випадку його прийняття.  

Обмежений гуманітарний доступ у зв’язку із запропонованою повною економічною та 
транспортною блокадою ТОТ може призвести до перебоїв із постачанням найбільш важливих груп 
товарів для населення на ТОТ. Відповідно, таке закручування гайок може спричинити і нові хвилі 
вимушеного переселення. 

Відмова від усієї відповідальності за захист прав людини населення ТОТ може призвести 
до порушення міжнародних зобов’язань України за міжнародними договорами. 

Обмежені громадянські та політичні права для населення де-окупованих регіонів 
призведе до їхнього виключення із політичного життя регіонів та держави, ускладнить процес 
адаптації та реінтеграції, та заважатиме позитивно реагувати на заходи, запропоновані 
відновленими урядовими структурами після де-окупації. 

Непродумані заходи порозуміння несуть в собі ризик підвищення соціальної напруги та 
подальшої дискримінації населення ТОТ. 

Ми рекомендуємо, щоб Парламент та Уряд України спрямовували зусилля на узгодження 
потреб забезпечення безпеки в державі та виконання зобов’язань України в сфері прав людини. 
Закликаємо залучати міжнародних експертів, представників неурядових організацій та 
міжнародних організацій, які мають досвід роботи у пост-конфліктних ситуаціях, формулюванні 
механізмів правосуддя перехідного періоду та застосуванні заходів із примирення та порозуміння. 

 

Пабло Матеу Представник УВКБ ООН в Україні  

Олександр Галкін «Право на захист»  

Таміла Ташева Крим СОС  

Олександра Дворецька БФ «Восток-СОС»  

Кріста Зонголовіч Данська рада з питань біженців  
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Пояснювальна записка щодо проекту Закону «Про тимчасово окуповану територію 
України» (№3593-д, зареєстрованого 19 липня 2016 року) 

 

19 липня поточного року 29 народних депутатів зареєстрували проект закону «Про 
тимчасово окуповану територію України» (реєстраційний номер 3593-д) 1 . Цей проект закону 
представляє собою ще одну спробу парламенту України законодавчо врегулювати статус 
територій, які знаходяться поза прямим контролем уряду України, а також визначити статус 
громадян України, які проживають на цих територіях. Пояснювальна записка до проекту визначає 
такі його цілі: (1) Реалізувати державну політику щодо тимчасово окупованої території (ТОТ) та 
захистити права і свободи громадян України, які проживають на ТОТ; (2) відновити суверенітет 
України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів; (3) адаптувати жителів ТОТ до 
мирного життя, відновити справедливість та примирити суспільство після де-окупації ТОТ. У 
міжнародного співтовариства та організації громадянського суспільства значна кількість положень 
проекту закону викликає серйозне занепокоєння, оскільки вони створюють серйозний ризик 
обмеження гуманітарного доступу, порушують права людини та основні свободи до та після де-
окупації. У поточній редакції проект закону також зводить нанівець принципи примирення та пост-
конфліктного врегулювання. 

Тимчасово окуповані території визначаються в проекті закону як територія Кримського 
півострову, включно із територіальними водами, починаючи з 20 лютого 2014 року; територія 
окремих районів Донецької області, починаючи з 7 квітня 2014 року; та територія окремих районів 
Луганської області, починаючи з 27 квітня 2014 року2. Перелік окупованих населених пунктів та 
територій Донецької та Луганської областей визначається окремою постановою Кабінету міністрів 
України3. Спільний підхід у правовому регулюванні до Криму та окремих районів Донецької та 
Луганської областей може призвести до погіршення гуманітарної ситуації на сході країни, де 
ресурси були виснажені в ході збройних протистоянь, значна кількість населення була змушена 
покинути свої домівки, а безперервне постачання необхідних непродуктових товарів та продуктів 
харчування було порушене.  

Безперервне постачання гуманітарних вантажів  

Запропонований проект закону вводить де-факто режим міжнародного кордону на лінії 
розмежування у Донецькій та Луганській областях та на адміністративному кордоні із Кримом4. 
Пасажирські та вантажні перевезення (в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним, 
річковим та морським транспортом) заборонені. Виключення складають доставка посилок 

                                                           
1  Цей проект закону є доопрацьованою редакцією раніше зареєстрованого 14 народними депутатами під № 3593 
(доступний українською мовою на сайті ВРУ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57317). Первинний 
проект був відкликаний 12 липня. На заміну 19 липня був зареєстрований проект закону №3593-д (доступний 
українською мовою на сайті ВРУ: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59833). 
2  Даний законопроект покликаний замінити наступні закони: «Про забезпечення прав та свобод і правовий режим 
тимчасово окупованої території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції». 
3 Постанова Кабінету Міністрів України №1085 про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, 
прийнятий 7 листопада 2014 року із відповідними змінами від 5 травня 2015 року. 
4 Статті 12 та 13 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57317
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59833
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фізичним особам та гуманітарної допомоги. В проекті закону визначено, що гуманітарна допомога 
та посилки фізичним особам можуть доставлятися «виключно в порядку та межах, визначених 
статтею 23 Женевської Конвенції «Про захист цивільного населення під час війни» та під контролем 
національного представництва в Україні Міжнародного комітету Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця». Постачання пального та енергоресурсів, водопостачання також заборонені в рамках 
цього нового правового режиму5. Очікується, що такі обмеження можуть спричинити серйозне 
погіршення гуманітарної ситуації на сході України та на Кримському півострові, що само по собі 
становитиме порушення Україною своїх зобов’язань за міжнародним правом, відповідно до яких 
уряд має забезпечувати постачання необхідного мінімуму товарів та продуктів для цивільного 
населення6. 

Що стосується гуманітарної допомоги та співробітництва між гуманітарними організаціями 
та державою, проект закону не передбачає жодних спеціальних положень. Оскільки гуманітарним 
організаціям не надаватиметься жодний особливий статус, буде неможливо гарантувати їх безпеку 
та умови роботи.  

Відмова від зобов’язань із захисту прав людини на ТОТ 

Додатковою серйозною загрозою у разі прийняття закону є відмова України брати на себе 
будь-яку відповідальність за захист життя, здоров’я, гідності та власності громадян, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях, 7  і вважає всю повноту відповідальності за будь-які 
порушення прав людини покладеними на Російську Федерацію 8 . Ці положення суперечать 
Конституції України9 та міжнародним зобов’язанням держави10, що може призвести до значного 
погіршення ситуації із дотриманням прав людини частини громадян та їх дискримінації11. 

                                                           
5 Стаття 15 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 
6 Стаття 23 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, текст англійською мовою доступний за 
посиланням:  
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5 Крім того, 
це право передбачено міжнародними договорами в сфері захисту прав людини, зокрема Міжнародним пактом про 
економічні, соціальні та культурні права (частина 1 статті 2). Текст пакту англійською мовою доступний за посиланням: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx . 
7 Частина 2 статті 5 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 
8 Стаття 6 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 
9 Стаття 3 Конституції України визначає, що «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов'язком держави.» Відповідно до статті 24 Конституція гарантує, що «громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.» 
10 Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод держава має позитивні 
зобов’язання забезпечувати права людини на всій своїй території. Обсяг зобов’язання прагнути до дотримання прав 
людини на неконтрольованих територіях залежить від обставин. Це знайшло своє відображення у рішеннях 
Європейського суду з прав людини, в тому числі у справах Ілашку та інші проти Молдови та Росії (8 липня 2004), Катан 
та інші проти Молдови та Росії (19 жовтня 2012). Зокрема, визначається, що «факт того, що регіон за міжнародним 
публічним правом визнається територією Молдови, визначає наявність зобов’язань за статтею 1 Конвенції і означає 
необхідність застосовувати усі можливі правові та дипломатичні заходи для того, щоб гарантувати конвенційні права та 
свободи усім людям, які живуть на неконтрольованих територіях. 
11 Наприклад, в тому, що стосується доступу до освіти, стаття 7 проекту закону «Про правовий режим тимчасово 
окупованої території України» стає на заваді реалізації права на освіту студентами вищих навчальних закладів, які були 
евакуйовані або переміщені з неконтрольованих територій. Це протирічить статті 53 Конституції України. Можливість 
забезпечення права власності, яке гарантується статтею 41 Конституції України, також може бути порушене статтею 9 
проекту закону, яка передбачає, що набуття права власності та інших прав на нерухомість можливе лише через 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Де-окупація та режим воєнного стану 

Нижче наведена схема наводить необхідні кроки для того, щоб де-окупація була визнана 
як питання факту і права (у відповідності зі статтею 20 проекту закону): 

 

Проект закону передбачає введення воєнного стану на де-окупованих територіях, на яких 
до початку окупації проживало більше 50 000 осіб. Військові адміністрації, утворені рішенням 
Президента, матимуть повноту влади щодо всіх питань управління де-окупованою територією.  

В статті 21 проекту закону передбачені серйозні обмеження в’їзду на та виїзду з де-
окупованих територій: 

- Для громадян, які постійно не проживали на цій території, іноземців та осіб без 
громадянства в’їзд можливий виключно на підставі попереднього дозволу відповідної 
військової адміністрації; 

- Для осіб (в тому числі іноземців, а для представників гуманітарних організацій 
виключення не запропоновані), які постійно проживали на ТОТ на момент де-окупації, 
виїзд буде заборонений до відповідного дозволу відповідної військової адміністрації. 

Хоча такі заходи і виправдовуються потребами забезпечення безпеки, відповідні 
положення закону суперечать основним правам людини, таким як право кожного на свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в межах кордонів держави12. 

Обмеження свободи пересування не сприятиме покращенню гуманітарної ситуації на 
повернутих територіях та може уповільнити процес реінтеграції та відновлення де-окупованих 
регіонів.  

Обмежені громадянські та політичні права 

Відповідно до проекту закону, доволі тривалий період часу після звільнення будь-якої ТОТ 
характеризуватиметься серйозними обмеженнями громадянських та політичних прав, в тому числі 

                                                           
наслідування. Інші способи передачі прав власності та інших прав на нерухомість, таких як купівля-продаж та дарування 
як передбачено в поточному законодавстві, проект закону робить неможливими. 
12 Стаття 13 Загальної декларації прав людини та стаття 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.  

1. Збройні сили або 
Національна гвардія 
України відновлюють 
ефективний контроль 
над територією

2. Генштаб ЗСУ 
робить подання до 
КМУ про 
встановлення 
контролю

3. КМУ виключає 
визначені території із 
переліку окупованих

4. Набрання чинності 
постанови КМУ

5. Територія набуває 
статусу де-окупованої
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свободи думки та свободи слова із порушенням функціонування незалежних засобів масової 
інформації. 

Відповідно до статті 31 проекту закону перші вибори на звільнених територіях можуть бути 
проведені: 

- Не раніше, ніж через три роки після звільнення, - вибори членів сільських та селищних рад 
та сільських голів; 

- Не раніше, ніж через п’ять років після звільнення, - вибори міських рад та їх голів у містах 
із кількістю виборців менше 90 000 осіб; 

- І не раніше, ніж через сім роки після звільнення, - вибори депутатів Верховної ради 
Автономної Республіки Крим, вибори до районних, обласних рад та міських рад в містах із 
кількістю виборців більше 90 000 та до Севастопольської міської ради. 

Проведення загальнонаціональних виборів можливе після проведення перепису 
населення на звільненій території та не раніше, ніж через сім років після де-окупації. 

Моделювання оптимістичного сценарію щодо проведення виборів після де-окупації (на прикладі 

Криму): 

 

 

Такий стан речей суперечить статті 21 Загальної декларації прав людини, статті 24 
Міжнародного пакту про цивільні та політичні права та деякі інші міжнародні угоди 13 . 
Впровадження таких обмежень запобігне участі населення ТОТ в політичному житті після де-

                                                           
13 Відповідно до згаданих договорів, Україна бере на себе зобов’язання гарантувати право та можливість обирати та бути 
обраним під час періодичних виборів, брати участь у політичному житті прямо або через обраних представників. 

2018

•1 січня 
набирає сили 
рішення про 
де-окупацію

•3 січня -
введення 
воєнного 
стану

•початок 
роботи 
військових 
адміністрацій

2019

• 4 січня -
припиняється 
режим воєнного 
стану

• КМУ розробляє 
розклад заміни 
військових 
адміністрацій 
цивільними

• 1 липня - цивільні 
адміністрації 
повністю 
замінюють 
військові

2021

•після 1 липня 
- перші 
місцеві 
вибори до 
сільських та 
селищних 
рад та їхніх 
голів

2023

•після 1 липня 
- вибори до 
міських рад 
(у містах із 
кількістю 
виборців 
менше за 90 
000) та їхніх 
голів

2025

•після 1 
липня: 
вибори 
Парламенту 
АРК, 
районних у 
містах та 
міських рад; 
ради міста 
Севастополя; 
мерів

2026

• Після проведення 
перепису. 
Проведення 
виборів до 
Верховної Ради 
України 
(відповідно до 
чинного 
законодавства, 
вибори до ВРУ 
проводяться раз 
на чотири роки і 
чергові вибори 
припадуть на 
2026 рік)

2029

•Вибори 
Президента 
України
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окупації, а також загрожуватиме процесу примирення, який має запроводжуватися одразу після 
звільнення територій.  

 

Відсутність положень про правосуддя перехідного періоду та вузькі заходи із порозуміння 

Найкращі світові практики визначають порозуміння як процес побудови взаємно 
прийнятного сприйняття минулих подій та створення фундаменту для майбутнього мирного 
співіснування, а це не передбачене в проекті закону. Як мінімум, робота в умовах пост-
конфліктного врегулювання потребує правосуддя перехідного періоду, під яким розуміють набір 
судових та поза-судових заходів, які мають виконуватися державою для того, щоб виправити 
жахливу спадщину порушень прав людини, що неможливо із допомогою звичайного 
законодавства та процедур мирного періоду. 

Із цим проектом закону Україна не лише відмовляється від відповідальності за порушення 
прав людини на ТОТ, але й подає сигнали про відсутність систематичного підходу до процесу 
відшкодування за збитки та порушення після того, як над територіями буде відновлено контроль. 

Механізм правового захисту, визначений в статтях 22 та 30 включає лише оцінку органами 
державної влади матеріальних збитків, завданих усім формам власності, та вторинної правової 
допомоги населенню для того, щоб надіслати заяви до Європейського суду з прав людини проти 
Російської Федерації. Окрім того, що ці положення набувають сили тільки після де-окупації, цей 
механізм не включає жодної оцінки нематеріальних збитків і не визначає стандартів доказів для 
справ, які стосуються збитків, завданих в умовах збройного конфлікту. Проект закону не містить 
положень про відшкодування збитків, завданих в результаті використання цивільних об’єктів 
військовим, повторного заняття цивільних об’єктів або будь-яких порушень прав людини, щодо 
яких не можна встановити прямий зв’язок із діями Російської Федерації. Це лишає населення, 
постраждале від конфлікту, у забутті і без можливості відшкодування. 

Проект закону визначає заходи із порозуміння як заходи, спрямовані на «встановлення 
причетності осіб до агресії Російської Федерації проти України, до діяльності органів окупаційної 
адміністрації та сприяння тимчасовій окупації України»14. Проект закону містить положення про 
заходи порозуміння (природа яких у запровадженні адміністративних заборон) та наводить 
категорії осіб, до яких мають застосовуватися такі заходи.15 Національна комісія з порозуміння має 
створюватися при Міністерстві юстиції і являє собою колегіальний орган з шести осіб. Проект 
закону не передбачає участі навіть однієї особи з числа внутрішньо переміщених осіб або будь яких 
осіб, які проживали або були присутні на ТОТ. Передбачається, що діяльність Комісії 
розповсюджуватиметься і на Крим, і на Донецьку та Луганську область без розрізнення щодо 
фактичних обставин на цих територіях. Цей орган буде наділений квазі-судовими функціями і 
повноваженнями прийматиме рішення в індивідуальних справах. Рішення Комісії може бути 
оскаржене в суді. Очікується, що обсяг роботи буде надмірним для тієї кількості осіб, які 
працюватимуть в Комісії. Проект закону не передбачає функціонування жодного додаткового чи 
допоміжного органу, який би міг сприяти Комісії у зборі інформації та розробці добре мотивованих 
рішень.  

Висновок 

Проект закону містить положення, які не відповідають кращим міжнародним практикам та 
можуть призвести до серйозних порушень прав людини. Рекомендується, щоб парламент та уряд 

                                                           
14 Стаття 32 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 
15 Статті 33 та 34 проекту закону «Про тимчасово окуповану територію України». 
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України шукали підходів, які дозволять узгодити між собою питання державної безпеки та 
зобов’язань у сфері захисту прав людини, розглянули можливість залучення іноземних експертів, 
представників громадянського суспільства та міжнародних організацій, які мають широкий досвід 
у пост-конфліктному врегулюванні, побудові правосуддя перехідного періоду та заходів із 
порозуміння. 


