
Поновлення виплати пенсії громадянам, що виїхали на постійне 
місце проживання за кордон (ст. 46 ЗУ №1058, ст.ст. 122, 123 КАС) 

 
Поновлення виплати раніше призначених (нарахованих) пенсій 

громадянам України, які проживають за її межами, має проводитися з дати 
ухвалення Конституційним Судом України рішення від 07 жовтня 2009 року у 
справі № 25-рп/2009 без обмеження її виплати жодними строками.  

 
Історія справи 
1. Позивачка (ОСОБА_1)  є громадянкою України, в січні 1979 року їй була 

призначена пенсія за віком. У грудні 1999 року позивачка переїхала на постійне 
місце проживання за кордон - до Ізраїлю, у зв`язку із чим їй було припинено 
виплату пенсії. 26 липня 2017 року позивачка через свого представника 
звернулася до ПФУ з проханням поновити виплату призначеної їй пенсії. Однак 
20 вересня 2017 року отримала відмову з посиланням на те, що на даний час 
відсутня міжнародна пенсійна угода між Україною та Ізраїлем, а також через 
відсутність у позивачки реєстрації місця проживання на території України та 
законодавчого механізму для виплати пенсії громадянам, які мешкають за 
кордоном. 

У березні 2018 року позивачка звернулася до суду з адміністративним 
позовом до ПФУ, у якому просила зобов`язати відповідача провести поновлення 
та виплату пенсії за віком з 07 жовтня 2009 року, з проведенням індексації та 
компенсацією втрати частини доходів. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду  
32. Право на пенсію в Україні підпадає під сферу дії статті 1 Першого 

протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року 
(далі - Конвенція), оскільки за чинним законодавством України особа має 
обґрунтоване право на отримання виплат в рамках системи пенсійного 
забезпечення в Україні та якщо відповідні умови дотримано, органи влади не 
можуть відмовити в отриманні пенсії доти, доки право на пенсію передбачено 
чинним законодавством України. 

33. Протиправна невиплата пенсії або протиправне невідновлення виплати 
пенсії, яке сталося з вини держави в особі її компетентних органів (зокрема, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної 
політики України, Пенсійного фонду України) може бути віднесене до триваючих 
правопорушень, оскільки суб`єкт владних повноважень - відповідний орган ПФУ - 
протягом певного проміжку часу ухиляється від виконання своїх зобов`язань 
(триваюча протиправна бездіяльність) або допускає протиправну поведінку 
(триваюча протиправна діяльність) стосовно пенсіонера, чим порушує його/її 
право на соціальних захист - пенсійне забезпечення. 

34. У зв`язку із вказаним колегія суддів Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду вважає неможливим обмеження шестимісячним строком 
обов`язку України як держави забезпечити реалізацію громадянином України свого 
конституційного права на соціальний захист. 

35. На думку колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду, помилковим є ототожнення строків звернення з позовом до суду, 
визначених статтею 122 КАС України, та строків для призначення/поновлення 
пенсії, визначених статтею 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» № 1058 (далі - Закон №1058). 

36. Ініціюючи питання відступу від правового висновку Верховного Суду 
України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 



з посиланням на відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - 
ЄСПЛ) зауважив, що підставою для відступу є, зокрема, зміни, що відбулися 
протягом останнього часу у праворозумінні, зумовлені розширенням сфери 
застосування в Україні таких принципів, як "належне урядування", "мирне 
володіння майном", "захист законних очікувань", "правова визначеність", також у 
зв`язку із цим зміни доктринальних підходів до питання конституційних гарантій 
реалізації права людини на соціальний захист. 

37. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду також 
зауважив, що враховує те, що в силу того, що Конституція України містить не 
тільки норми прямої дії, але і принципи та цінності, а також ураховуючи те, що суд 
повинен, у першу чергу, захищати конституційні права та свободи особи, при 
виникненні ситуації, за якої потрібно вибирати пріоритет: вузька інтерпретація 
норми, що призводить до одного результату, або розширене тлумачення, що тягне 
за собою більш ефективний захист конституційних прав і свобод, варто робити 
вибір на користь останнього, враховуючи також дотримання балансу суспільних та 
приватних інтересів. 

44.Згідно зі статтею 51 Закону № 1058-IV у разі виїзду пенсіонера на 
постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою 
пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від`їздом, 
рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного 
проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, 
якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов`язковість 
якого надана Верховною Радою України. 

45.Рішенням Конституційного Суду України від 07 жовтня 2009 року № 25-
рп/2009 пункт 2 частини першої статті 49, друге речення статті 51 Закону № 1058-
ІV щодо припинення виплати пенсії на весь час проживання (перебування) 
пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, 
Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції 
України (є неконституційним). Зазначені положення Закону № 1058-ІV втратили 
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. 

46. Як зазначено в пункті 3.3. цього Рішення, оспорюваними нормами Закону 
№ 1058-IV держава всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для 
всіх осіб право на соціальний захист поставила в залежність від факту укладення 
Україною з відповідною державою міжнародного договору з питань пенсійного 
забезпечення. Таким чином, держава всупереч конституційним гарантіям 
соціального захисту для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії у старості, 
на законодавчому рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли 
вони обрали постійним місцем проживання країну, з якою не укладено відповідного 
договору. Виходячи із правової, соціальної природи пенсій, право громадянина на 
одержання призначеної йому пенсії не може пов`язуватися з такою умовою, як 
постійне проживання в Україні; держава відповідно до конституційних принципів 
зобов`язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій 
призначена пенсія, в Україні чи за її межами. 

47. У рішенні ЄСПЛ від 07 листопада 2013 року у справі "Пічкур проти 
України" (заява № 10441/06, пункти 41-43, 52) Суд акцентував увагу на тому, що: 
якщо в Договірній державі є чинне законодавство, яким передбачено право на 
соціальні виплати, обумовлені або не обумовлені попередньою сплатою внесків, 
це законодавство має вважатися таким, що породжує майновий інтерес, який 
підпадає під дію статті 1 Першого протоколу, для осіб, що відповідають вимогам 
такого законодавства; хоча Перший протокол не включає в себе право на 
отримання будь-яких видів виплат з соціального страхування, якщо держава 



вирішує створити механізм соціальних виплат, вона повинна зробити це у спосіб, 
що відповідає статті 14 […]; сторони провадження не оскаржували того, що якби 
заявник продовжив проживати на території України, він і надалі б отримував 
пенсію; із цього випливає, що інтереси заявника належать до сфери застосування 
статті 1 Першого протоколу та права на майно, яке вона гарантує; Судом 
встановлено, що Уряд не надав ніякого обґрунтування позбавлення заявника його 
пенсії лише через те, що він проживав за кордоном; ані рішення Конституційного 
Суду України від 07 жовтня 2009 року не вказує на те, що національні органи 
наводили відповідні причини для виправдання відмінності у ставленні, на яку 
заявник скаржився, ані Уряд під час провадження в Суді не навів жодних таких 
обґрунтувань. 

 
Оцінка Великої Палати Верховного Суду 
67. Велика Палата Верховного Суду наголошує, що при первинному 

встановленні розміру пенсії орган Пенсійного фонду діє на підставі звернення 
громадянина із заявою про призначення йому пенсії. У випадках поновлення 
раніше призначеної пенсії органи Пенсійного фонду діють на підставі цієї ж заяви 
пенсіонера у строки, встановлені статтею 49 Закону № 1058-IV. 

68. При цьому законодавцем було чітко встановлено, що поновлення 
виплати пенсії проводиться протягом 10 днів після з`ясування обставин та 
наявності умов для відновлення її виплати. 

69. Водночас відповідно до пункту 3 резолютивної частини Рішення від 07 
жовтня 2009 року № 25-рп/2009 Конституційний Суд України звернув увагу 
Верховної Ради України на необхідність приведення у відповідність до Конституції 
України (254к/96-ВР) положень інших законів, які регламентують виплату пенсій 
пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено 
відповідного договору, а також прийняття закону про відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що 
визнані неконституційними. 

70. Велика Палата Верховного Суду також окрему увагу звертає на рішення 
ЄСПЛ від 07 листопада 2013 року у справі "Пічкур проти України" (заява № 
10441/06), у якому було встановлено порушення Україною статті 14 у поєднанні зі 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. 

71. Проте сам факт прийняття Конституційним Судом України Рішення від 
07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 та рішення ЄСПЛ у справі "Пічкур проти 
України" не забезпечує необхідної правової визначеності, яка є головною умовою 
дії "презумпції знання закону", тим більше коли мова йде про літню людину, яка 
проживає в іншій країні, тобто поза інформаційним полем України. 

72. Саме з метою забезпечення правової визначеності Конституційний Суд 
України у своєму рішенні звернув увагу Верховної Ради України на необхідність 
внесення відповідних змін до законодавства, які до цього часу не були внесені. 

73. Водночас відсутність чіткого законодавчого механізму щодо відновлення 
виплати пенсій особам, які виїхали на постійне проживання за межі України, 
призвело до ситуації, за якої громадяни України були позбавлені можливості 
отримувати належні їм пенсійні виплати, або створювалися умови за яких 
пенсіонерам, які проживають за межами України, для отримання належних їм 
пенсійних виплат необхідно було докласти значних зусиль, зокрема, звертатись до 
суду. 

74. У справі, яка розглядається, відповідач не наводить жодних доказів того, 
що: 

- відповідачем або іншими суб`єктами владних повноважень України 
розроблялися та були прийняті акти, спрямовані на врегулювання ситуації, яка 



виникла після винесення рішення Конституційного Суду України від 07 жовтня 
2009 року у справі № 25-рп/2009; 

- наявна вина позивачки у припиненні виплати пенсії; 
- підстава, яка зумовила припинення пенсії, була правомірною 

(конституційною); 
- існують положення закону, який зобов`язує позивачку вживати будь-які дії 

(подавати заяви, ініціювати позови до суду тощо) для поновлення виплати пенсії, 
виплата якої була їй припинена Пенсійним фондом України саме на підставі, яка в 
подальшому була визнана компетентним органом (Конституційним Судом України) 
неконституційною. 

75. На противагу цьому Велика Палата Верховного Суду наголошує, що 
позивачка звернулася до територіального органу Пенсійного фонду (вжила активні 
дії) з проханням поновити виплату пенсії, проте їй було відмовлено в такому 
поновленні. 

77. Зважаючи на те, що нарахування пенсії в повному обсязі ("правильному" 
розмірі) покладається на відповідний територіальний орган Пенсійного фонду, 
непроведення відповідачем поновлення виплати пенсії позивачці після 07 жовтня 
2009 року свідчить про те, що його бездіяльність призвела до триваючого 
порушення права позивачки на отримання пенсійних виплат, яке було відновлено 
на підставі зазначеного Рішення Конституційного Суду України. 

78.Отже, за таких обставин обмеження права пенсіонера на отримання 
належної йому пенсії певними строками є неприпустимим. Відновлення виплати 
пенсії має проводитися з дати ухвалення Рішення Конституційним Судом України 
від 07 жовтня 2009 року у справі № 25-рп/2009 без обмеження її виплати жодними 
строками. 

83. Велика Палата Верховного Суду вважає, що статті 99, 100 КАС 
України (у редакції, чинній до 15 грудня 2017 року) не підлягають 
застосуванню до спорів, які виникли у зв`язку поновленням виплати раніше 
призначених (нарахованих) пенсій громадянам України, які проживають за її 
межами, на підставі Рішення Конституційного Суду України від 07 жовтня 
2009 року № 25-рп/2009. Зважаючи на те, що непроведення виплати пенсії 
таким особам відбулося з вини держави в особі її компетентних органів, 
поновлення виплати пенсії має проводитися без обмеження будь-яким 
строком. 

 
З повним текстом постанови Верховного Суду від 20 травня 2020 року у 

справі № 815/1226/18 можна ознайомитися за посиланням 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89819907 

 

Підготувала правовий інспектор праці Профспілки 

Г. Просяник 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89819907

