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Анотація
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університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів,
науковців інших установ та організацій.   

Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного
переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в
Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено
конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав
людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної
законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у
відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях.   

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів,
юристів-практиків, працівників державних органів і органів місцевого
самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту
прав людини.
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Передмова

За останні сім років в Україні відбулися виняткові, екстраординарні 
події: тимчасова окупація територій Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей, 
вводився воєнний стан, встановлено карантин та запроваджено обме-
жувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2.

Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів і багато 
з них, безумовно, необхідні для відновлення територіальної цілісності, 
захисту суверенітету та охорони здоров’я населення. Проте деякі з цих 
заходів ґрунтуються не тільки на об’єктивній необхідності, але поде-
куди непропорційно втручаються в реалізацію конституційних прав та 
свобод людини, порушуючи цінності та принципи конституціоналізму. 
Особливо велика небезпека в демократичних країнах зі слабкими 
правовими та інституційними гарантіями.

Фізичні та юридичні особи стали свідками згортання громадян-
ських, політичних, соціально-економічних і культурних прав у масових 
масштабах, безпрецедентних у мирний час, що супроводжувалося 
ухваленням нових нормативно-правових актів та вжиттям заходів, які 
наділяли додатковими повноваженнями органи виконавчої влади. 

Монографія є колективною науковою працею, результатом критич-
ного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації 
прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авто-
рами ставилося за мету провести конституційно-правовий аналіз реалі-
зації в Україні принципів міжнародного гуманітарного права, засад 
міжнародного права прав людини, а також національних нормативно-
правових актів щодо впровадження обмежень політичних, соціально-
економічних, релігійних прав та свобод в Україні, судової оцінки їхніх 
пропорційності та допустимості у демократичному суспільстві. 
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Особливі правові режими, що вводяться державою на подолання 
екзистенційних загроз, — це певним чином лакмусовий папірець, що 
демонструє рівень реалізації в країні принципу верховенства права, 
дієвості механізму стримувань та противаг, сильні та слабкі сторони 
демократії, в екстраординарних умовах. 

Афанасьєва Мар’яна, 
доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України,  
професор кафедри конституційного права  

Національного університету «Одеська юридична академія»
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RESTRICTIONS ON CONSTITUTIONAL RIGHTS:  
BALANCING PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS

Анотація. У проведеному дослідженні проаналізоване широке коло 
питань, зумовлене обмеженням конституційних прав, яке засвідчує легі-
тимне втручання держави в індивідуальний простір індивідуальної свободи 
людини — автономії її особистості, якій властивий усвідомлений вибір між 
різними варіантами поведінки. 

Дотримуючись сприйняття негативної свободи, свободи від втручання 
не як антитези, а як передумови позитивної свободи та автономії особис-
тості, я прагнув аргументувати, що конституювання простору індивідуальної 
свободи людини відбувається, серед іншого, через встановлення підстав, 
порядку та меж втручання у цей простір з боку держави і є можливим лише 
за такого соціального порядку, який уможливлює й убезпечує обмежене 
правління.

Сприймаючи конституційні права як юридизоване вираження прав 
людини, я стверджую, що конституційні права є вищими, юридичними, юсти-
ціабельними та визначеними правами, які мають «вертикальний» і «горизон-
тальний ефект». Визначеність конституційних прав проявляється у внутрішніх 
і зовнішніх межах. Внутрішні межі позначають зміст та обсяг конституційних 
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прав, зовнішні межі — засвідчують легітимне втручання держави у простір 
індивідуальної свободи людини з метою забезпечення загального блага. 
Такий підхід найперше визначає балансування публічних і приватних інте-
ресів, та, зважаючи на «горизонтальний ефект» конституційних прав, — різно-
спрямованих приватних інтересів. Рівною мірою йдеться також про убезпе-
чення людей, як носіїв конституційних прав, від неправових обмежень з боку 
держави, їхнє змістовне обґрунтування у конкретному випадку та контексті, 
що має довести адекватність обраних засобів державою для досягнення 
певної легітимної мети.

За результатами аналізу наявних у вітчизняній та зарубіжній літературі 
підходів, принцип пропорційності, який застосовується у системному зв’язку 
з іншими принципами, охарактеризовано з погляду ‘культури обґрунтування’ 
як такий, що вимагає від держави шукати й обґрунтовувати компромісні 
рішення, які включають права людини до крайньої соціальної вигоди.

Ключові слова: права людини, конституційні права, обмеження прав 
людини, принцип пропорційності. 

Abstract. The research analyses a wide variety of issues caused by the limitation 
of constitutional rights, which certifies the state’s legitimate interference with the 
human individual freedom, their personal autonomy with an inherent selection 
from among different alternative ways of behaviour. 

By adhering to perception of negative freedom, freedom from interference 
as a precondition for positive freedom and personal autonomy rather than an 
antithesis, I tried to prove that the human individual freedom is constituted 
without limitation by establishing the grounds, procedure and framework for 
interference with this freedom by the state, which is only possible under the 
condition of the social order that allows and provides for the limited ruling.

As I perceive constitutional rights as juristical expression of human rights, 
I claim that constitutional rights are supreme, legal, justiciable and definite rights 
with the “vertical” and “horizontal effect”. The definite nature of constitutional 
rights is expressed in both internal and external limits. The internal limits establish 
the content and scope of constitutional rights whereas the external ones certify 
the state’s legitimate interference with the human individual freedom for the sake 
of the common good.

Firstly, this approach balances public and private interests and, given the 
“horizontal effect” of constitutional rights, multi-directional private interests. In 
equal measure, the people as holders of constitutional rights are protected from 
unlawful restrictions by the state; there shall be substantial justification in the 
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specific case and context in order to prove the adequacy of the remedies selected 
by the state to achieve a certain legitimate purpose.

Following the analysis of the approaches available in the national and foreign 
literature, the principle of proportionality used in the systemic connection with 
the other principles has been described in terms of the “justification culture” as 
the one that requires the state to look for and justify the compromise solutions 
including human rights into the extreme social benefit.

Key words: human rights, constitutional rights, restrictions on human rights, 
the principle of proportionality.

Вступ. Викликана вірусом SARS-CoV-2 глобальна надзвичайна 
ситуація у сфері охорони здоров'я [1] за своїм масштабом перевершує 
усі інші надзвичайні ситуації, з якими людство стикалося за останнє 
століття, а ті виняткові заходи, до яких нарізно та спільно вдаються 
держави усього світу, можуть спричинити окрім соціально-еконо-
мічних, далекосяжні політико-правові наслідки. 

Прикметно, що чи не першою артикульованою на міжнародному [2] 
та регіональному [3] рівні реакцією на пандемію COVID-19 стало 
визнання її критично високої небезпеки для демократії, верховенства 
права та прав людини — цінностей, які визначають зміст конституціо-
налізму як ідеології, доктрини і практики обмеженого правління.

Треба визнати, що будь-яка надзвичайна ситуація заохочує 
і виправдовує як редукцію засадничих для будь-якої концепції верхо-
венства права формальних та процедурних вимог законності, так 
і заперечення об’єктивованих цими вимогами ідеалів та цінностей. 
Тривала пандемія, що порушує наявні уявлення про часові та просто-
рові межі надзвичайних ситуацій, як дискретних і відносно локальних 
явищ, здатна надати такій редукції та запереченню загальносвітового 
значення.

Іншим важливим застереженням є те, що певні надзвичайні заходи, 
які були неприйнятними до виникнення надзвичайної ситуації, зали-
шаються чинними і після того, як минає небезпека. До прикладу, 
Єгипет перебував у перманентному надзвичайному стані майже сто 
років, що дозволило уряду боротися з опозицією шляхом масових 
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арештів та невизначеного у часі утримання у цілковитій ізоляції затри-
маних [4, с. 540]. У режимі надзвичайного стану протягом більшої 
частини режиму апартеїду була Південно-Африканська республіка, 
що слугувало виправданням перетворення заходів забезпечення 
правопорядку на системні порушення прав людини за расовою 
ознакою [5, с. 45–54].

Крім цих хрестоматійних прикладів, слід нагадати, що в умовах 
глобального протистояння тероризму виняток став сприйматися 
багатьма нормальним. Адже, твердить Б. Акерман, позаяк тероризм, 
на відміну від окремих терористів чи терористичних організацій, 
є методом, який ніколи не може бути викорінений, то потенційно 
може не бути кінця надзвичайної ситуації, і, отже, потенційно може 
не настати завершення надзвичайного правління [6, с. 4–5]. Тому 
більшу загрозу, ніж зупинення дії чи пряме порушення національних 
та міжнародно-правових норм під час надзвичайної ситуації, являє 
перетворення виключного та тимчасового на нормальне та постійне 
як результат подолання надзвичайної ситуації.

Безсумнівно, надзвичайна ситуація вимагає, аби держава була 
ефективною, своєчасно вживаючи належні заходи заради подолання 
та усунення обставин, які зумовили таку надзвичайну ситуацію. 
Традиційно, у цьому зв’язку розв’язується питання, чи дійсно такі 
заходи мають тією чи іншою мірою засвідчувати відступ від звичайних 
процедур організації та здійснення державної влади, включно із запро-
вадженням певних обмежень прав людини. Адже наявні юридичні 
гарантії обмеженого правління є найбільш нагальними саме за таких 
обставин, зрештою, це саме те, заради чого їх було конституйовано.

Однак спочатку важливо задатися іншим, більш загальним 
питанням: чи має це означати, що за «звичайної» ситуації держава 
є менш ефективною тому, що такі звичайні процедури, будучи засно-
вані на засадах демократії, верховенства права та прав людини,  
її обмежують?

Обмежене правління має на меті забезпечення певного соціаль-
ного порядку, який убезпечує й уможливлює конституювання прос-
тору індивідуальної свободи особи, серед іншого, через встановлення 



Права людини в особливих правових режимах:  
досвід України 

12

підстав, порядку та меж втручання у цей простір з боку держави. Об’єк-
тивною передумовою для цього є визнання державою самої наявності 
й цінності такого простору. За такого ‘порядку свободи’, керуючись 
не примхами, а правилами, держава сприяє загальному добробуту, 
забезпечуючи ефективні структури для спільного захисту та безпеки. 
Конституційні рішення розширюють свободу для всіх заради ефек-
тивної держави [7, с. 14–15].

Змістовний наголос на обмеженні держави та здійснюваної нею 
влади дає підстави твердити про переважну негативну конотацію 
конституціоналізму та, якщо сягати глибше, — негативну конотацію, 
власне, держави [8, с. 2–6].

У відповідь можна вказати, що така позиція ґрунтується на сумнівній 
догмі причинно-наслідкового зв’язку між обмеженням й ослабленням 
держави. Інакше кажучи, обмеження держави за такого підходу неми-
нуче зумовлює її слабкість. Натомість обмеження держави насправді 
робить її сильнішою і визначає її ефективність. Слідом за А. Шайо та 
Р. Віц наголосимо, що державу роблять сильнішою вільні громадяни. 
Й аби залишатися сильною, держава потребує, щоб її громадяни зали-
шалися вільними [7, с. 14]. Водночас сприймати конституціоналізм лише 
як доктрину обмеження, заперечуючи її установчий та координаційний 
потенціал — безпідставно. Конституціоналізм рівною мірою опікується 
творенням інституціональної структури, яка б сприяла ефективному 
функціонуванню держави, сильних й ефективних владних інституцій, які 
взаємодіють і водночас урівноважують одна одну.

Показово у цьому зв’язку, що прихильники і негативної, і пози-
тивної конотації конституціоналізму, тим не менш, визнають його 
багатоаспектність і, як результат, неприпустимість обмежувальної 
інтерпретації [7, с. 6; 8, с. 19]. На широкому підході акцентував увагу 
ще Макілвейн у своїй класичній розвідці «Конституціоналізм: давній та 
сучасний» [9, с. 115–136].

І, все ж таки, незаперечне функціональне спрямування конституці-
оналізму не тільки на конституювання ефективної держави, але і прос-
тору індивідуальної свободи особи є визначальною рисою повоєнної 
парадигми конституціоналізму.
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Терлецький Д. С. Обмеження конституційних прав: у пошуках балансу  
між приватними та публічними інтересами

Послідовна інкорпорація до конституцій після 1945 року білля про 
права людини (зокрема, через його визнання складовою некодифіко-
ваних конституцій в таких державах, як Сполучене Королівство або 
Нова Зеландія) набула загальносвітового масштабу і засвідчила «рево-
люцію прав» людини. Від постнацистської Німеччини до пострадян-
ських держав Центральної та Східної Європи, постхунтівських демо-
кратій Латинської Америки та постапартеїдної Південної Африки; в усіх 
випадках розвиток та піднесення конституціоналізму є нез’ясовним 
поза утвердженням та забезпеченням прав людини [10, с. 176–177].

З цієї причини підкреслю, що розвиток та становлення конституці-
оналізму пов’язані не стільки з тією чи іншою організацією державної 
влади, скільки з такою її організацією, за якої забезпечується її обме-
женість на благо певним цінностям. Відповідно, первинним є саме 
уявлення про обмеженість державної влади свободою підвладних, 
а вчення про конституцію як основний закон держави, який вста-
новлює порядок здійснення державної влади і тим самим вводить 
державне свавілля у певні межі — вторинне [11, с. 247–256]. Саме 
тому властивості конституції, які за нею визнаються, детерміновані 
функціональним призначенням та ціннісним наповненням, який вона 
об’єктивує, а не навпаки.

Дотримуючись наведеного розуміння конституціоналізму та 
конституції, вважаю за можливе повернутися до визначення відступу 
від звичайних процедур організації та здійснення державної влади як 
обов’язкової умови реагування держави на надзвичайну ситуацію.

Вирішальною складовою теоретико-прикладних підходів до розв’я-
зання цього питання є ідея про існування основоположного онтологіч-
ного розрізнення між нормальним та надзвичайним станом. Постулат 
непереборного розриву між звичайними та надзвичайними ситуаціями 
закладав і дотепер закладає основу аналізу під час визначення ролі та 
значення права за умов надзвичайної ситуації.

Після терористичної атаки 2001 року на США значну увагу привер-
нули теоретичні позиції К. Шмітта часів Веймарської республіки, 
який, серед іншого, є найбільш відомим прихильником заперечення 
в умовах надзвичайної ситуації права як такого. Абсолютизуючи 
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відмінність між нормальним та виключним, К. Шмітт стверджував, 
що право передбачає загальні правила, призначені для вирішення 
нормальної ситуації, яка є повсякденною та передбачуваною. Однак 
надзвичайні події, які неминуче настають, неможливо передбачити і, 
отже, вони не можуть бути заздалегідь передбачені правом. «Винят-
ковий випадок, випадок, який не визначений у чинному праві, щонай-
менше можна охарактеризувати як випадок надзвичайної небезпеки, 
загрози існуванню держави тощо, але не можна описати за фактичним 
складом» [12, с. 16]. Оскільки надзвичайна ситуація за визначенням не 
є нормальною ситуацією, норми права не є застосовними. Неможли-
вість передбачити будь-яку ситуацію, яка може виникнути, означає, 
що верховенство права повинно поступатися застосуванню позапра-
вових заходів ad hoc або ‘рішень’ суверена. Єдиним суб’єктом, здатним 
ефективно та оперативно реагувати на таку загрозу, на переконання 
К. Шмітта, є сама лише виконавча влада, яка заздалегідь не постав-
лена у залежність від жодної юридичної норми. Неухильне дотримання 
юридичних обмежень, включно з вимогою попереднього юридичного 
дозволу на будь-які дії, є не лише наївним, але й небезпечним, і тому 
перешкоджатиме здатності уряду реагувати на надзвичайні обставини, 
що вимагають максимальної гнучкості [13, с. 28–32]. 

Постановка та вирішення К. Шміттом цього питання, яке, до 
слова, було складовою його загальної критики ліберальної демо-
кратії, з усією очевидністю заперечує обмежувальне призначення 
права і абсолютизує політичне ‘рішення’ в умовах антагоністичного 
протистояння, яке виключає саму можливість дискусії та компро-
місу. Проте навіть безумовні противники такого підходу не одно-
стайні у своєму прагненні узгодити дихотомію нормального-виключ-
ного з тими цінностями, які визначають зміст обмеженого правління, 
передусім — верховенством права. 

Дж. Уолдрон, узагальнюючи наявні позиції, вказує у цьому зв’язку 
на три можливі підходи. Згідно з першим підходом, заради верхо-
венства права наявні юридичні, насамперед, конституційні гарантії 
беззастережно мають залишатися чинними. Альтернативою до такого 
підходу є покладання на загальний дух гнучкості та ситуативної  
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