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Право на вільне пересування є одним з невід’ємних прав людини, що 

засвідчується низкою як внутрішніх, так і міжнародно-правових документів, 

зокрема Хартією основних прав Європейського Союзу (стаття 45)
1
, 

Європейською конвенцією з прав людини (протокол 4, стаття 2)
2
. Особливе 

значення має законодавче закріплення права свободи пересування для людей з 

інвалідністю. Таке закріплення зафіксоване у статті 21 Хартії основних прав 

Європейського Союзу, де мова йде про недискримінацію по відношенню до 

всіх громадян, незалежно від їхньої статі, віку, раси, національності, 

соціального походження, матеріального становища та стану здоров’я. Всі 

громадяни мають рівні права на реалізацію основних прав людини. Зняття 

бар'єрів шляхом удосконалення законодавства, забезпечення умовами для 

проживання, універсальним дизайном та іншими засобами, були ідентифіковані 

як ключові кроки до забезпечення рівних можливостей для людей з 

інвалідністю у Європейському Союзі. 

Проте у деяких випадках люди з інвалідністю повинні бути забезпечені 

додатковим роз’ясненням щодо їхніх прав. Це, зокрема, стосується питань 

збору біометричних даних, що на даний момент є необхідним для 

гарантування свободи пересування в ЄС. Згідно зі статтею 13 Візового кодексу 

ЄС
3
, при поданні першої заявки заявник повинен з'явитись особисто. Під час 

першого візиту він зобов'язаний надати наступні біометричні дані: – 

фотокартку, відскановану або зроблену під час подання заявки та – відбитки 

десяти пальців, відскановані цифровим способом. Ця умова не стосується 

заявників, які не в змозі фізично надати такі відбитки. Така категорія заявників 

повинні звільнятись від зобов'язання надавати відбитки пальців, разом з дітьми 

віком до 12 років. Якщо можливо відсканувати менше ніж 10 пальців, 

потрібно відсканувати якнайбільшу кількість пальців. Проте, якщо 

неможливість сканування є тимчасовою, заявник повинен надати відбитки 

пальців під час подання наступної заявки (пункт 7 (б) Візового кодексу). 
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На відміну від держав Шенгенської зони, де збір біометричних даних 

необхідний для внесення інформації у візову інформаційну систему, в Україні 

він застосовується для оформлення закордонного біометричного паспорту або 

ID-картки. Проте законодавство України не охоплює повною мірою усі випадки 

зняття біометричних даних, у тому числі особливості цієї процедури у людей з 

інвалідністю. Хоча Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів
4
, у 

статті 18 якої зазначається, що держави-учасниці визнають  права  інвалідів  на  

свободу пересування, володіти документами, необхідними для імміграції, та 

користуватися ними чи використовувати відповідні  процедури,  які  можуть 

бути необхідні для полегшення здійснення права на свободу пересування. У 

статті 19 Закону України «Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»
5
 міститься норма про те, що до безконтактного 

електронного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних 

документа, біометричні дані, параметри особи, а також дані щодо забезпечення 

захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, 

відповідно до документів ІСАО, якщо інше не передбачено цим Законом. За 

згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного 

електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон.  

Тобто, як бачимо, мова йде про можливість особи відмовитися від здачі 

біометричних даних, але не про особливості процедури здачі у разі згоди, 

якщо заявником є людина з інвалідністю. Зокрема, не прописано норми про 

технічне обладнання, що є необхідним у таких випадках, та допустиму 

кількість відбитків. З технічного опису, що міститься у Постанові КМУ № 152 

від 26.11.2014 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його 
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тимчасового затримання та вилучення»
6
 можна дізнатися про те, що для 

оформлення паспорта для виїзду за кордон особа може подати заяву про 

відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців 

рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта 

для виїзду за кордон (у разі потреби). Також особа, яка не може пересуватись 

самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується 

відповідною довідкою лікувального закладу, може подати дві кольорові 

фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 

х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом 

сканування. Таким чином, пропонується можливість надати біометричні дані в 

обмеженому обсязі за бажанням особи.  

Згідно з опитуванням ГО «Європа без бар’єрів», проведеним серед 

співробітників 9 консульств європейських держав (Данія, Швеція, Іспанія, 

Німеччина, Австрія, Угорщина, Словенія, Фінляндія, Польща)
7
, переважна 

більшість працівників рідко стикаються з випадками, коли люди з інвалідністю 

звертаються за візовими послугами з необхідністю збору біометричних даних. 

В середньому озвучена кількість складає 2 особи на рік. У зв’язку з цим, 

виникають такі проблеми, як відсутність інструктажу співробітників на випадок 

візиту заявника-людини з інвалідністю (окрім консульського відділу посольства 

Австрії) та необхідність особистої присутності під час збору біометричних 

даних. Проте є можливість подачі документів через уповноважених 

представників (наприклад, у консульському відділі посольства Данії), якщо 

біометричні дані вже занесені у базу.  

Відповідно до результатів опитування ГО «Європа без бар’єрів» серед 

співробітників відділень ДМС у м. Києві, вимальовується схожа картина: хоча 

статистика відвідувань заявниками-людьми з інвалідністю офіційно не 

ведеться, оскільки не передбачена, в середньому працівники оцінюють їхню 

кількість не більше як 5 людей. У роботі дотримуються норм пункту 5 статті 22 

вищезазначеного Технічного опису (особа, яка не може пересуватись 
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самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується 

відповідною довідкою лікувального закладу, може подати дві кольорові 

фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 

сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом 

сканування). Інших алгоритмів та інструктажу не передбачено. Для зручності є 

можливість попереднього запису та обслуговування без черги. 

Таким чином, особливості процедури збору біометричних даних для ВІС 

та для біометричних закордонних паспортів для людей з інвалідністю, є 

недостатньо опрацьованою. Частково це пояснюється нещодавнім 

впровадженням такої процедури в Україні.  

Отже, необхідним є чітке регулювання того, яким чином та в яких 

приміщеннях варто здавати біометричні дані для людей з інвалідністю, яке 

обладнання для цього потрібно, за яких умов у громадян України є право 

вибору на здачу біометричних даних, за яких – ні (який саме фізичний стан 

здоров’я передбачається в таких випадках, чи потрібна додаткова документація, 

окрім медичної довідки). Крім того, необхідним є широке інформування 

населення про існування подібних нормативно-правових актів у мережі 

Інтернет, щоб люди з інвалідністю могли дізнатися про особливості процедури 

у вільному доступі – ця теза стосується як відділень ДМС, так і візових центрів, 

де переважно відбувається здача біометричних даних для отримання 

шенгенської візи. Такі заходи мають значно покращити поточну ситуацію у 

сфері реалізації прав людей з інвалідністю на вільне пересування.  

 

 


