
Стаття 16  №№ 6-р/18, 1-р(II)/19, 1-р(ІІ)/21

Зважаючи на сутність статті 16 Конституції України, Конституційний Суд України вважає, що
закріплення передбаченого у ній обов’язку держави у розділі І „Загальні засади“ Конституції
України вказує на засадничий характер цього обов’язку та на необхідність виокремлення категорії
громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують додаткових
гарантій соціального захисту у зв’язку з надзвичайними масштабами вказаної катастрофи та її
наслідків.
     Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого
конституційного обов’язку, передбаченого статтею 16 Основного Закону України, щодо подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу. Такі пільги,
компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії
громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх
заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.
     ...
     Скасування пільг, компенсацій та гарантій не відповідає конституційному обов’язку держави,
передбаченому у статті 16 Основного Закону України, щодо осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, тому пільги, компенсації та гарантії є такими, що захищені
Конституцією України від негативних наслідків для цієї категорії осіб при внесенні змін до
законодавства України.
     (абзаци перший, другий, п’ятий пункту 4 мотивувальної частини)

Приписи статті 3 Конституції України, згідно з якими держава відповідає перед людиною за свою
діяльність (частина друга), зобов’язують державу обґрунтовувати зміну законодавчого регулювання,
зокрема, у питаннях обсягу пільг, компенсацій та гарантій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
     (абзац другий пункту 7 мотивувальної частини)

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року №  6-р/2018 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І Закону
України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII

Конституційний Суд України вважає за необхідне зауважити, що положення статті 16 Основного
Закону України зобов’язують державу нести відповідальність за впровадження системи заходів
щодо розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту прав, інтересів, гарантій, наданих
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
     Конституційний Суд України зазначає, що необхідність забезпечення належного рівня
соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зумовлена
обмеженнями, ризиками, втратами, яких зазнали вони та члени їх сімей. В ухваленому на виконання
статті 16 Конституції України Законі № 796 передбачено додаткові гарантії соціального захисту для
вказаних осіб – комплекс заходів у вигляді пільг, компенсацій і гарантій. Фактично ці заходи є
компенсацією особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за втрачене
здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей
забезпечити собі гідний життєвий рівень, а також основним засобом реалізації державою
конституційного обов’язку щодо забезпечення соціального захисту таких осіб.
     <…>
     Рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має
бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від майнового стану їх сімей.
Обмеження чи скасування пільг для осіб, на яких поширюється дія Закону № 796, без відповідної
рівноцінної їх заміни чи компенсації є порушенням зобов’язань держави щодо забезпечення
соціального захисту цієї категорії осіб. У разі зміни правового регулювання набуті такими особами
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права на пільги, компенсації і гарантії повинні бути збережені із забезпеченням можливості їх
реалізації або запроваджені рівноцінні чи більш сприятливі умови соціального захисту.

(абзаци перший, другий, четвертий пункту 6 мотивувальної частини)
     Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І Закону
України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII від 17 липня 2018 року № 6-р/2018

Конституційний Суд України зазначає, що аналіз положень статей 16, 17 Конституції України дає
підстави для висновку, що особи, які під час проходження військової служби брали участь у
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, мають спеціальний статус та особливі умови
соціального захисту. За Конституцією України посилений соціальний захист вказаних категорій осіб
вимагає від держави виконання обов’язку визначати такий обсяг їх соціального забезпечення, який
гарантуватиме їм гідні умови життя, а також повне відшкодування заподіяної шкоди. 

(абзац дванадцятий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 25 квітня 2019 року № 1-р(II)/2019 у
справі за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія
Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої
статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи“

<…> приписи статей 3, 16, 50 Конституції України у їх взаємозв’язку зобов’язують державу за
будь-яких обставин забезпечити особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено
причиновий зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, посилений соціальний захист,
реалізацію їх права на відшкодування завданої шкоди здоров’ю.
     Конституційний Суд України виходить із того, що держава може змінювати законодавче
регулювання у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, проте в разі зміни такого регулювання вона не повинна вдаватися до обмежень, що
порушують сутність їх індивідуальних прав, а досягнутий рівень соціального захисту має бути
збережено.
     (абзаци двадцятий, двадцять перший підпункту 2.4 пункту 2 мотивувальної частини)

Конституційний Суд України наголошує, що відповідно до статей 3, 16, 50 Конституції України у
їх взаємозв’язку на державу покладено позитивний обов’язок забезпечити особам з інвалідністю з
числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилений соціальний захист.
Позитивний обов’язок держави у цьому разі, по суті, вимагає від неї вжити заходів підтримчої дії
(affirmative action) з огляду на те, що йдеться про обов’язок захисту державою однієї з
найуразливіших верств населення, яка того потребує. 
     (абзац сьомий підпункту 2.5.1 підпункту 2.5 пункту 2 мотивувальної частини)

<…> Конституційний Суд України зазначає, що Чорнобильська катастрофа – найбільша у світі за
всю історію ядерної енергетики екологічна катастрофа техногенного характеру за кількістю
загиблих, потерпілих від її наслідків осіб, масштабами радіоактивного забруднення територій
насамперед в Україні. Особливо руйнівного впливу Чорнобильської катастрофи на життя, фізичне й
психологічне здоров’я зазнали учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілі від Чорнобильської катастрофи, яким унаслідок цієї катастрофи встановлено інвалідність
(у тому числі й діти з інвалідністю). 
     Конституційний Суд України наголошує, що з приписів статей 3, 16, 50 Конституції України у їх
взаємозв’язку випливають не лише зобов’язання держави перед постраждалими внаслідок
Чорнобильської катастрофи громадянами України, а й гарантії щодо цієї категорії громадян.
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Ураховуючи наведене, а також з огляду на особливий статус постраждалих унаслідок
Чорнобильської катастрофи громадян України, який випливає зі змісту статті 16 Конституції
України, Конституційний Суд України вважає, що держава має відшкодувати шкоду громадянам
України, на яких поширюється дія статті 54 Закону №  796–XII, завдану їм внаслідок дії частини
третьої статті 54 Закону № 796–XII у редакції Закону № 76–VIII.
     (абзаци другий, третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)

Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 у
справі за конституційною скаргою громадянина України Дяченка Олександра Миколайовича та
інших громадян України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13
пункту 4 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII
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