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УДК 342.76

Конституційно�правове регулювання
обмеження прав і свобод людини 

і громадянина в Україні

Підтверджуючи загальну ідею не-
відчужуваності прав людини, ст. 64 вка-
зує на відмінність природних прав люди-
ни, які є абсолютними і не можуть
підлягати обмеженню з боку держа-
ви, та інші права людини. Наразі кон-
ституційне законодавство всіх держав
світу, зокрема України, передбачає
можливість обмеження прав і свобод
людини на цілком легітимних підста-
вах. При цьому конституційно-пра-
вове регулювання обмеження прав лю-
дини має вичерпні правові параметри,
які не можуть розширюватися в довіль-
ному порядку і мають дискретний ха-
рактер. Обмеження прав людини може
бути: 1) загальним; 2) конкретно-інди-
відуальним. У першому випадку обме-
ження прав людини є наслідком на-
стання певного правового режиму чи
стану, пов’язаного з потребами захи-
сту національної безпеки і оборони.
Так, в умовах воєнного або надзвичай-
ного стану можуть встановлюватись
окремі обмеження прав і свобод із

зазначенням строку дії цих обмежень.
Порядок,строки та процедура обмежен-
ня прав людини у цьому випадку ви-
значаються законами України «Про пра-
вовий режим надзвичайного стану»
від 16 квітня 2000 р., «Про правовий
режим надзвичайного стану» від 6 квіт-
ня 2000 р. та іншими нормативно-
правовими актами у сфері національ-
ної безпеки і оборони.

Зокрема, у ст. 1 Закону України 
«Про правовий режим надзвичайного
стану» зазначається, що надзвичай-
ний стан – це особливий правовий
режим, який може тимчасово вводи-
тися в Україні чи в окремих її місцево-
стях при виникненні надзвичайних си-
туацій техногенного або природного
характеру не нижче загальнодержав-
ного рівня, що призвели чи можуть
призвести до людських і матеріальних
втрат, створюють загрозу життю і
здоров’ю громадян або при спробі
захоплення державної влади чи зміни
конституційного ладу України шляхом
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насильства, і передбачає надання від-
повідним органам державної влади, вій-
ськовому командуванню та органам
місцевого самоврядування відповідно
до цього закону повноважень, необ-
хідних для відвернення загрози та
забезпечення безпеки і здоров’я гро-
мадян, нормального функціонування
національної економіки, органів дер-
жавної влади та органів місцевого
самоврядування, захисту конституцій-
ного ладу, а також допускає тимчасо-
ве, обумовлене загрозою, обмеження
у здійсненні конституційних прав і
свобод людини і громадянина та прав
і законних інтересів юридичних осіб із
зазначенням строку дії цих обмежень.
З огляду на це, Указом Президента
України про введення надзвичайного
стану в інтересах національної безпе-
ки та громадського порядку з метою
запобігання заворушенням або злочи-
нам, для охорони здоров’я населення
або захисту прав і свобод інших лю-
дей на період надзвичайного стану мо-
жуть запроваджуватися такі заходи:
1) встановлення особливого режиму
в’їзду і виїзду, а також обмеження сво-
боди пересування по території, де
вводиться надзвичайний стан; 2) обме-
ження руху транспортних засобів та їх
огляд; 3) посилення охорони громад-
ського порядку та об’єктів, що забез-
печують життєдіяльність населення
та народного господарства; 4) заборо-
на проведення масових заходів, крім
заходів, заборона на проведення яких
встановлюється судом; 5) заборона
страйків. Водночас може бути перед-
бачено застосування додаткових захо-
дів режиму надзвичайного стану у зв’язку
із надзвичайними ситуаціями техно-
генного або природного характеру, до
яких належать: 1) тимчасова чи без-
поворотна евакуація людей з місць, не-
безпечних для проживання, з обов’яз-
ковим наданням їм стаціонарних або
тимчасових жилих приміщень; 2) вста-
новлення для юридичних осіб квартир-
ної повинності для тимчасового роз-
міщення евакуйованого або тимчасово

переселеного населення, аварійно-ря-
тувальних формувань та військових під-
розділів, залучених до подолання над-
звичайних ситуацій; 3) тимчасова забо-
рона будівництва нових, розширення
діючих підприємств та інших об’єктів,
діяльність яких не пов’язана з ліквіда-
цією надзвичайної ситуації або забез-
печенням життєдіяльності населення
та аварійно-рятувальних формувань;
4) встановлення карантину та прове-
дення інших обов’язкових санітарних
та протиепідемічних заходів; 5) запро-
вадження особливого порядку розподі-
лення продуктів харчування і предме-
тів першої необхідності; 6) мобілізація
та використання ресурсів підприємств,
установ і організацій, незалежно від
форми власності, для відвернення не-
безпеки та ліквідації надзвичайних си-
туацій з обов’язковою компенсацією
понесених втрат; 7) зміна режиму ро-
боти підприємств, установ, організа-
цій усіх форм власності, переорієнта-
ція їх на виробництво необхідної в
умовах надзвичайного стану продук-
ції, інші зміни виробничої діяльності,
необхідні для проведення аварійно-
рятувальних і відновлювальних робіт;
8) усунення від роботи на період над-
звичайного стану, в разі неналежного
виконання своїх обов’язків, керівни-
ків державних підприємств, установ і
організацій, від діяльності яких зале-
жить нормалізація обстановки в райо-
ні надзвичайного стану та покладення
тимчасового виконання обов’язків за-
значених керівників на інших осіб.
При цьому, як зазначається у ст. 24
цього закону, введення надзвичайного
стану не може бути підставою для за-
стосування тортур,жорстокого чи тако-
го, що принижує людську гідність пово-
дження або покарання, для будь-яких
обмежень права на життя, на свободу
думки, совісті, релігії в розумінні цих
прав і свобод, прийнятому в Міжна-
родному пакті про громадянські та по-
літичні права і законах України. Отже,
будь-які спроби використати вве-
дення надзвичайного стану для захоп-
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лення влади або зловживання нею
тягнуть за собою відповідальність згід-
но із законом.

Водночас, відповідно до Закону
України «Про правовий режим над-
звичайного стану» (ст. 15) в Україні
або в окремих її місцевостях, де введе-
но воєнний стан, військовому команду-
ванню надається право разом з орга-
нами виконавчої влади, Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування,
а якщо це неможливо,– самостійно
запроваджувати та здійснювати такі за-
ходи правового режиму воєнного стану:
1) запроваджувати трудову повин-
ність для працездатних осіб, не залу-
чених до роботи в оборонній сфері та
сфері забезпечення життєдіяльності
населення і не заброньованих за під-
приємствами, установами та організа-
ціями на період мобілізації та воєнного
часу з метою виконання робіт, що
мають оборонний характер, а також
ліквідації надзвичайних ситуацій тех-
ногенного, природного та воєнного
характеру, які виникли в період дії
воєнного стану, їхніх наслідків, та залу-
чати їх в умовах воєнного стану до
суспільно корисних робіт, що викону-
ються для задоволення потреб Зброй-
них Сил України, інших військових
формувань і сил цивільного захисту,
забезпечення функціонування націо-
нальної економіки та системи забез-
печення життєдіяльності населення 
і не потребують спеціальної профе-
сійної підготовки осіб. Працівникам,
залученим до виконання суспільно ко-
рисних робіт, після закінчення таких
робіт надається попередня робота
(посада), а в разі її відсутності – інша
рівноцінна робота (посада) на тому
самому або, за згодою працівника,
на іншому підприємстві, в установі,
організації. Порядок залучення пра-
цездатних осіб в умовах воєнного
стану до суспільно корисних робіт з
визначенням орієнтовного переліку та-
ких робіт та механізму надання ком-
пенсації (винагороди) за їх виконання

встановлюється Кабінетом Міністрів
України; 2) використовувати потуж-
ності та трудові ресурси підприємств,
установ і організацій усіх форм влас-
ності для потреб оборони, змінювати
режим їхньої роботи, проводити інші
зміни виробничої діяльності, а також
умов праці відповідно до законодав-
ства про працю; 3) вилучати для тим-
часового використання необхідне для
потреб оборони майно міністерств,
інших центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, територіальних
громад, підприємств, установ та органі-
зацій усіх форм власності та грома-
дян, зокрема згідно з Положенням
про військово-транспортний обов’я-
зок – транспортні засоби, споруди, ма-
шини, механізми, обладнання та інші
об’єкти, пов’язані з обслуговуванням
транспорту, та видавати про це відпо-
відні документи встановленого зраз-
ка; 4) встановлювати охорону важли-
вих об’єктів національної економіки
України, які забезпечують життє-
діяльність населення; 5) запроваджу-
вати комендантську годину (заборону
перебування у певний період доби на
вулицях та в інших громадських міс-
цях без спеціально виданих перепусток
і посвідчень), а також установлювати
спеціальний режим світломаскування;
6) встановлювати особливий режим
в’їзду і виїзду,обмежувати свободу пере-
сування громадян, іноземців та осіб
без громадянства, а також рух транс-
портних засобів; 7) перевіряти доку-
менти у громадян, а в разі потреби
проводити огляд речей, транспортних
засобів, багажу та вантажів, службо-
вих приміщень і житла громадян, за
винятком обмежень, установлених
Конституцією України; 8) у порядку,
визначеному Конституцією і закона-
ми України, порушувати питання про
заборону діяльності політичних пар-
тій, громадських організацій, якщо
вона загрожує суверенітету, націо-
нальній безпеці України, її державній
незалежності і територіальній цілісно-
сті, життю громадян; 9) здійснювати
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контроль за роботою підприємств
зв’язку, поліграфічних підприємств,
видавництв, телерадіоорганізацій, теа-
тральних, концертно-видовищних та
інших підприємств, установ і організа-
цій культури, використовувати місце-
ві радіостанції, телевізійні центри та
друкарні для військових потреб і про-
ведення роз’яснювальної роботи серед
військ і населення; регулювати робо-
ту цивільних телерадіоцентрів, забо-
роняти роботу аматорських приймаль-
но-передавальних радіостанцій особи-
стого і колективного користування та
передавання інформації через комп’ю-
терні мережі; 10) у разі порушення ви-
мог або невиконання заходів правового
режиму воєнного стану вилучати у
підприємств, установ та організацій
усіх форм власності, окремих громадян
радіопередавальне обладнання, теле-
візійну,відео- та аудіоапаратуру,комп’ю-
тери, а також у разі потреби інші
технічні засоби зв’язку; 11) забороня-
ти торгівлю зброєю, сильнодіючими
хімічними і отруйними речовинами,
а також алкогольними напоями та ре-
човинами, виробленими на спиртовій
основі; 12) вилучати у громадян вогне-
пальну зброю та боєприпаси, холодну
зброю, а у підприємств, установ і орга-
нізацій також навчальну та бойову тех-
ніку, вибухові, радіоактивні речовини і
матеріали,сильнодіючі хімічні та отруй-
ні речовини; 13) забороняти призовни-
кам і військовозобов’язаним змінювати
місце проживання без відома військо-
вого командування; 14) встановлювати
для фізичних і юридичних осіб військо-
во-квартирну повинність з розкварти-
рування військовослужбовців та розмі-
щення військових частин, підрозділів і
установ; 15) установлювати порядок
використання сховищ, споруд та інших
об’єктів для захисту населення, а та-
кож для задоволення потреб оборони;
16) проводити евакуацію населення з
місць і районів, небезпечних для про-
живання, а також підприємств, уста-
нов, організацій та матеріальних цін-
ностей, які мають важливе державне,

господарське і культурне значення;
17) запроваджувати в разі необхід-
ності нормоване забезпечення насе-
лення основними продовольчими і
непродовольчими товарами, ліками;
18) усувати з посад керівників держав-
них підприємств, установ і організацій
за неналежне виконання ними своїх
обов’язків, призначати виконуючих
обов’язки керівників зазначених під-
приємств, установ і організацій.

Утім, як зазначено в ч. 2 ст. 20
цього закону, в умовах воєнного стану
не можуть бути обмежені права і сво-
боди людини і громадянина, перед-
бачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.
У процесі трудової діяльності осіб,
щодо яких запроваджено трудову по-
винність, забезпечується дотримання
таких стандартів, як мінімальна за-
робітна плата, мінімальний термін
відпустки та час відпочинку між змі-
нами, максимальний робочий час, вра-
хування стану здоров’я особи тощо.
На час залучення працюючої особи
до виконання трудової повинності
поза місцем її роботи за трудовим до-
говором за нею після закінчення вико-
нання таких робіт зберігається відпо-
відна робота (посада).

На відміну від щойно проаналізо-
ваного типу правообмежень, у друго-
му випадку, обмеження прав людини
має конкретно-індивідуальний харак-
тер. Метою відповідних обмежуваль-
них заходів щодо тієї чи іншої людини
є забезпечення конституційних прав і
свобод інших людей. До того ж, кон-
кретно-індивідуальні обмеження прав
людини можуть стати наслідком за-
стосування до людини процесуальних
дій кримінального, адміністративного
чи дисциплінарного характеру.

Отже, обмеження прав і свобод
людини – це передбачений Конститу-
цією та законами України режим
тимчасового загального або конкрет-
но-індивідуального призупинення чи
звуження обсягу визначених і гаран-
тованих Основним Законом прав і
свобод в інтересах забезпечення прав
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інших людей, а також забезпечення
національної безпеки і оборони Ук-
раїни.

Як випливає зі змісту ст. 64, обме-
ження конституційних прав і свобод
людини не може бути абсолютним і
має свої хронологічні, процедурні та,
врешті, предметні межі. По-перше,
обмеження прав людини завжди має
тимчасовий характер і є вимушеною
мірою чи заходом, що застосовуються
у виняткових випадках; по-друге, об-
меження конституційних прав і сво-
бод здійснюється лише в чітко визна-
ченому порядку і встановленим колом
суб’єктів, будь-які інші спроби обме-
жити права людини є незаконними і
тягнуть за собою юридичну відпо-
відальність; по-третє, Конституція
України передбачає вичерпний пере-
лік прав людини, які не можуть бути
обмежені за жодних обставин. Так, не
можуть бути обмежені права і свобо-
ди, передбачені такими статтями Кон-
ституції України: ст. 24 – рівність кон-
ституційних прав і свобод громадян 
та їх рівність перед законом; ст. 25 –
право на громадянство; ст. 27 – право
на життя, право на захист свого життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань;
ст. 28 – право на повагу до гідності;
ст. 29 – право на свободу та особисту
недоторканність; ст. 40 – право на-
правляти індивідуальні чи колектив-
ні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих
органів; ст. 47 – право на житло; ст. 51 –
право на шлюб за вільної згоди жінки
і чоловіка; ст. 52 – право на рівність
дітей у своїх правах незалежно від
походження; ст. 55 – право на захист
прав і свобод у судовому порядку;
ст. 56 – право на відшкодування за
рахунок держави чи органів місце-
вого самоврядування матеріальної та
моральної шкоди, завданої незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяль-
ністю органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб при здійсненні
ними своїх повноважень; ст. 57 – право
знати свої права та обов’язки; ст. 58 –
право не відповідати за діяння, які на
час їх учинення не визнавалися зако-
ном як правопорушення; ст. 59 – право
на правову допомогу; ст. 60 – право на
невиконання явно злочинного розпо-
рядження чи наказу; ст. 61 – право не
бути двічі притягненим до юридичної
відповідальності одного виду за одне
й те саме правопорушення; ст. 62 –
презумпція невинуватості; ст. 63 –
право не давати показання або пояс-
нення щодо себе, членів сім’ї чи
близьких родичів, коло яких визна-
чається законом, право підозрюва-
ного, обвинуваченого чи підсудного
на захист.

Водночас Конституцією та зако-
нами України передбачається можли-
вість тимчасового обмеження окре-
мих конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина з мотивів і підстав,
визначених Конституцією України.Так,
у випадках, визначених статтями 30,
31, 32 Конституції України, під час про-
ведення оперативно-розшукової діяль-
ності, дізнання та досудового слідства
допускається обмеження конституцій-
них прав на недоторканність житла,
на таємницю листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої корес-
понденції, на невтручання в особисте 
і сімейне життя. Підстави і порядок
здійснення заходів, пов’язаних із тим-
часовим обмеженням цих конституцій-
них прав і свобод людини і громадя-
нина, визначено Кримінально-проце-
суальним кодексом України, законами
України «Про оперативно-розшукову
діяльність», «Про міліцію», «Про контр-
розвідувальну діяльність», «Про орга-
нізаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю». У випад-
ках, установлених законом, може бути
обмежене право на свободу пересуван-
ня, вільний вибір місця проживання
для тих, хто на законних підставах пере-
буває на території України, право

Конституційно�правове регулювання обмеження прав і свобод людини...

9



вільно залишати територію України
(ст. 33 Конституції України). Такі
обмеження визначаються, зокрема,
законами України «Про свободу пере-
сування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні», «Про порядок виїзду
з України і в’їзду в Україну громадян
України» та ін.

В інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громад-
ського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для під-
тримання авторитету і неупереджено-
сті правосуддя законом можуть бути
обмежені здійснення права на свободу
думки і слова,на вільне вираження своїх
поглядів і переконань, здійснення пра-
ва вільно збирати, зберігати, викори-
стовувати і поширювати інформацію
усно, письмово або в інший спосіб – на
свій вибір (ст. 34 Конституції України).
Тільки в інтересах охорони громад-
ського порядку, здоров’я і мораль-
ності населення або захисту прав і
свобод інших людей може бути обмеже-
не законом здійснення права на сво-
боду світогляду і віросповідання (ст. 35
Конституції України). В інтересах на-
ціональної безпеки та громадського
порядку, охорони здоров’я населення
або захисту прав і свобод інших лю-
дей законом можуть бути встановлені
обмеження права громадян України
на свободу об’єднання у політичні пар-
тії та громадські організації для здій-
снення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інте-
ресів (ст. 36 Конституції України).
Судом відповідно до закону і лише в
інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку – з метою запобі-
гання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення або захи-

сту прав і свобод інших людей може
встановлюватися обмеження щодо
реалізації громадян збиратися мирно,
без зброї та проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації (ст. 39 Консти-
туції України). Статтею 41 Конституції
України також допускається як виня-
ток з мотивів суспільної необхідності,
на підставі та в порядку, встановлених
законом, обмеження права кожного
володіти, користуватися і розпоряд-
жатися своєю власністю. Законом
обмежується право на підприємниць-
ку діяльність депутатів, посадових і
службових осіб органів державної
влади та органів місцевого самовря-
дування (ст. 42 Конституції України).
На підставі закону допускається об-
меження права тих, хто працює, на
страйк для захисту своїх економічних
і соціальних інтересів (ст. 44 Консти-
туції України).

Необхідно наголосити, що діючу
нині систему прав і свобод людини і
громадянина, що гарантуються Кон-
ституцією України, розроблено з ураху-
ванням відповідних міжнародних
правових актів: Загальної декларації
прав людини 1948 р., Міжнародного
пакту про громадянські та політичні
права 1966 р., Міжнародного пакту про
економічні, соціальні та культурні
права 1966 р., Європейської конвенції
про права і основні свободи людини
1950 р. Тому наведені випадки можли-
вого обмеження конституційних прав
і свобод громадян України повністю
відповідають вимогам зазначених між-
народно-правових документів і, відпо-
відно, є легітимними. Натомість, обме-
ження інших конституційних прав лю-
дини, з непередбачених Конституцією
України мотивів і підстав, є нелегі-
тимним. Будь-який суб’єкт конститу-
ційного права, причетний до неконсти-
туційного обмеження прав людини, несе
юридичну відповідальність за відпо-
відну діяльність або поведінку.
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