ауковий вісник Херсонського державного університету

43

УДК [341.43:342.9]314.151.3-054.73

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУСУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩ ЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Крахмальова К.О., здобувач
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України,
старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Стаття присвячена проблемі недостатнього правового забезпечення статусу внутрішньо переміще
них осіб в Україні. На підставі аналізу низки міжнародних глобальних і регіональних стандартів ро
биться висновок про їх застосовність і необхідність упровадження в Україні з метою кращого захисту
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи в Україні, правовий статус, адміністративно-право
вий статус, правове забезпечення.
Статья посвящена проблеме недостаточного правового обеспечения статуса внутренне перемещён
ных лиц в Украине. На основании анализа ряда международных глобальных и региональных стандар
тов делается вывод об их применимости и необходимости применения в Украине для лучшей защиты
прав и свобод внутренне перемещённых лиц.
Ключевые слова: внутренне перемещённые лица в Украине, правовой статус, административно
правовой статус, правовое обеспечение.
Krakhmalova К О. THE LEGAL REGULATIONS OF THE STATUS OF THE INTERNALLY
DISPLACED PERSONS IN UKRAINE
This article deals with the problem of lack of the sufficient legal regulations of the legal status of internally
displaced persons in Ukraine. Through analysis of the key international global and regional standards in this
sphere the conclusion on their applicability and necessity of application in Ukraine for better protection of the
rights and duties of the IDPs is reached.
Key words: internally displaced persons in Ukraine, legal status, administrative-legal status, legal regu
lation.

Постановка проблеми. Проблема вну
трішнього переміщення в Україні має при
наймні два виміри - внутрішній і зовнішній,
національний і міжнародний, які, у свою чер
гу, транслюються у близько 1,7 млн внутріш
ньо переміщених осіб усередині країни [1] і
близько 1,3 млн переміщених осіб з України,
які перетнули кордон і звернулись із заявами
про надання статусу біженця чи інших можли
востей легалізації перебування в інших дер
жавах [2].
Ураховуючи, наскільки легко внутрішня
примусова міграція «перетікає» в зовнішню,
а також беручи до уваги міжнародні зобов’я
зання України, можемо констатувати, що
правове забезпечення статусу внутрішньо
переміщених осіб в Україні й адміністратив
но-правове забезпечення зокрема мають
відповідати міжнародним стандартам захисту
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Ступінь розробленості проблеми. Про
блеми адміністративно-правового статусу
особи порушувались у працях В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Ю.С. Шемчушенка,
Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, Д.М. Ба
храха, І.Л. Бородіна, Ю.П. Битяка, Р.А. Ка
люжного, Є.В. Додіна, І.П. Голосніченка,
A. Т. Комзюка, В.Ф. Опришка, А.О. Селіванова,
B. С. Стефанюка, М.М. Тищенка, Л.В. Коваля,
В.М. Манохіна, І.М. Пахомова, Ю.О. Тихоми
рова, Г.І. Петрова, В.В. Цвєткова, М.А. Бояринцевої та інших. Проте адміністративноправове забезпечення статусу саме внутріш
ньо переміщених осіб в Україні до недавньо

го часу не було предметом комплексних на
укових досліджень. Однак зараз ця ситуація
змінюється, і ми можемо відзначити появу
як наукових, так і практичних досліджень із
правових питань внутрішнього переміщення
в Україні Є.С. Герасименка, Є.В. Микитенка,
О.А. Фесенко, Г.О. Христової, П.В. Пушкаря,
О.Ю. Виноградової та інших.
Загальною проблемою, із якою раніше
стикалися як науковці, так і практики при
спробах визначення правового й, зокрема,
адміністративно-правового статусу внутріш
ньо переміщених осіб (надалі - ВПО) в Укра
їні, була спочатку відсутність відповідного
правового забезпечення [3], а згодом - його
неналежна якість. Це виявлялося, зокрема,
як у наявності правових норм, що суперечи
ли одна одній, у різних нормативно-правових
актах на національному рівні, так і в невідпо
відності національного законодавства між
народним стандартам у цій сфері, промови
стим прикладом чого може бути навіть саме
визначення ВПО, яке до змін від 13 січня
2016 року [4], про які ми вже писали, не охо
плювало іноземців та апатридів.
Для того щоб таких ситуацій виникало як
найменше, доцільним видається зробити ог
ляд міжнародних (глобальних і регіональних)
стандартів забезпечення правового статусу
внутрішньо переміщених осіб, проаналізува
ти можливість їх застосування в Україні, що і
є метою статті.
Виклад основного матеріалу. Основним
глобальним міжнародним стандартом щодо
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прав і свобод ВПО є Керівні принципи ООН
з внутрішнього переміщення (далі - Керів
ні принципи), які, не маючи юридичної сили
міжнародного договору й не будучи навіть за
думаними своїми розробниками як такі, дали
змогу досить швидко та ефективно створити
міжнародне зібрання правових норм стосов
но захисту й допомоги ВПО для використан
ня урядами, міжнародними організаціями та
неурядовими утвореннями [5] за рахунок не
їх обов’язковості, а якості й авторитетності.
Керівні принципи були розроблені відпо
відно до мандату, наданого Представнику
Генерального секретаря ООН з питань вну
трішньо переміщених осіб п. Францису Денгу
Комісією з прав людини ООН у 1992 році, під
твердженого пізніше резолюціями як самої
Комісії, так і Генеральної Асамблеї ООН [6].
Для допомоги Представнику Генерального
секретаря в здійсненні мандату в 1994 році
було створено т. зв. «Проект Брукінгз» (пі
зніше - «Проект Брукінгз-Берн» і «БрукінгзЛШЕ») [7] - проект приватно-публічної співп
раці, у межах якої потужна приватна науко
ва інституція протягом більше ніж 20 років
займалась «моніторингом проблем внутріш
нього переміщення у всьому світі, промувала розповсюдження і застосування Керівних
принципів; працювала з урядами, регіональ
ними структурами, міжнародними організа
ціями і громадянським суспільством з метою
створення більш ефективної політики та ін
ституцій для внутрішньо переміщених осіб; і
публікувала основні дослідження, статті і зві
ти» [8]. А Представник Генерального секре
таря ООН з питань внутрішньо переміщених
осіб, котрий мав мандат протягом цього часу,
при цьому традиційно ex officio був співдиректором цього Проекту [7].
Саме в межах Проекту Брукінгз-Берн
2008 року було створено Вказівки для законо
давців та політиків із захисту внутрішньо пе
реміщених осіб (Protecting Internally Displaced
Persons: A Manual for Law and Policymakers)
(далі - Вказівки), які охоплюють як Керівні
принципи, так і найкращі національні практи
ки тих держав, які вже стикались із пробле
мою внутрішнього переміщення [9]. Адже, на
жаль, явище примусового внутрішнього пе
реміщення в Україні не є поодиноким випад
ком і відбувалось в інших державах, досвід
яких міг би використати й український зако
нодавець.
Інший глобальний міжнародний стандарт т. зв. «Принципи Пінейро» або Принципи з
питань реституції житла і майна біженців і
переміщених осіб (що становлять інтеграль
ну частину остаточної доповіді Спеціально
го доповідача Підкомісії із заохочення і за
хисту прав людини Комісії з прав людини
ООН Паулу Сержіу Пінейро) [10] - є спеці
альним стандартом, присвяченим одному з
найважливіших для переміщених осіб питан
ню - реституції житла, землі й іншого майна.
Принципи Пінейро охоплюють як правові, так
і технічні питання такої реституції щодо трьох
категорій осіб: (1) біженців, (2) внутрішньо
переміщених осіб, а також (3) тих примусово
переміщених осіб, які перетнули національ
ний кордон і тому вже не є внутрішньо пере
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міщеними, проте не можуть бути кваліфіко
вані і як біженці; були розроблені, зокрема,
відповідно до положень міжнародного права
з прав людини, міжнародного гуманітарного
права, а також національного досвіду Боснії
та Герцеговини, Бурунді, Камбоджі, Кіпру,
Гватемали, Косово та Південної Африки й
Руанди [11]. Питання реституції житла і май
на дуже релевантні й для України, оскільки
в статті 2 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
передбачено державні гарантії «створення
умов для добровільного повернення таких
осіб до покинутого місця проживання або ін
теграції за новим місцем проживання в Укра
їні» [12], що потребує створення відповідної
матеріальної бази для таких осіб і співпраці
органів публічної адміністрації з метою реалі
зації прав і свобод ВПО в цій сфері.
Аналізуючи
вищезазначені
міжнародні
глобальні універсальні та спеціальні стан
дарти, можемо зауважити кілька спільних
рис. По-перше, це форма закріплення таких
стандартів - у формі т. зв. «м’якого права»,
принципів, а не міжнародних договорів (за
винятком Кампальської конвенції - Конвенції
Африканського Союзу щодо захисту і допомо
ги внутрішньо переміщеним особам у Африці,
що вступила в силу 6 грудня 2012 року [13]).
По-друге, змішаний характер правового ре
гулювання, коли під час розробки міжнарод
них правових інструментів у них інкорпору
ються найкращі національні практики, а потім
цей міжнародний інструмент рекомендується
до застосування іншим державам, що мають
подібні проблеми внутрішнього переміщення.
Говорячи про міжнародні регіональні стан
дарти захисту прав і свобод ВПО, можемо
зазначити, що провідна роль стосовно їх
створення серед європейських міжнародних
організацій належить Раді Європи, у межах
якої були прийняті Конвенція про захист прав
і основоположних свобод (далі - Європейська
конвенція) [14], Рекомендація Яес(2006)6
Комітету Міністрів Ради Європи державамчленам щодо внутрішньо переміщених осіб
[15], Рекомендації Парламентської Асамблеї
Ради Європи (далі - ПАРЄ) 1877(2009) щодо
захисту прав людини довгостороково перемі
щених осіб [16], 1901(2010) щодо вирішення
майнових питань біженців і ВПО [17], резо
люції 1708(2010) про вирішення питань влас
ності щодо біженців і ВПО [18] і 2028(2015)
про гуманітарну ситуацію в Україні: біженці та
ВПО [19], багато інших.
Торкаючись питання обов’язковості різ
них інструментів Ради Європи для України,
зазначимо, що, безумовно, обов’язковою є
Європейська конвенція з прав людини, рати
фікована й імплементована в національне за
конодавство. Хоча вона не виокремлює ВПО
як окремих суб’єктів захисту, Рекомендація
Яес(2006)6 Комітету Міністрів Ради Європи
державам-членам, у тому числі Україні, щодо
внутрішньо переміщених осіб дуже чітко за
значає й у Преамбулі, і в параграфах 5 і 6,
що зобов’язання держави щодо внутрішньо
переміщених осіб також охоплюються її зо
бов’язаннями за Європейською конвенцією
з прав людини, зокрема її статтями 2, 3, 5
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і 8 [15]. Тому в разі неналежного забезпе
чення цих прав існує ризик визнання України
державою-порушницею відповідних статей
Європейської конвенції з прав людини Євро
пейським судом з прав людини за заявами
ВПО, що можуть бути дуже численними.
Крім того, у Преамбулі цієї Рекомендації
наголошується на міжнародному визнанні й
авторитеті Керівних принципів ООН, які напо
легливо рекомендується застосовувати дер
жавам [15].
Ураховуючи, що Комітет Міністрів Ради
Європи діє відповідно до Статуту Ради Євро
пи, членом якої є Україна, і від її імені, його
висновки, незважаючи на те що оформлю
ються у вигляді рекомендацій [20], є актами
суттєвої політичної ваги. Це стосується й ак
тів Консультативної (Парламентської) асам
блеї Ради Європи. Хоча тут варто зазначити,
що такий вид актів, як рекомендації ПАРЄ, є
все-таки важливішими за резолюції, оскіль
ки імплементація рекомендацій належить до
компетенції національних органів влади дер
жав, тоді як за резолюції відповідає лише
сама ПАРЄ [21].
Висновки. Узагальнюючи вищезазначене,
можна дійти висновку, що аргумент відсутно
сті належно розробленого правового забез
печення правового й адміністративно-пра
вового статусу ВПО в Україні не може бути
перешкодою для належного захисту їхніх
прав і свобод з боку органів державної влади,
оскільки існують вищеперелічені міжнародні
глобальні та регіональні стандарти правового
забезпечення ВПО, що підлягають застосу
ванню в Україні.
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