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Постановка проблеми. Становлення правової держави характеризується створенням такого громадянського союзу, 
який не тільки ґрунтується на праві і законі, але й встановлює справедливий баланс та, в першу чергу, гуманні взає-
мовідносини між органами державної влади та особою. На практиці сумнівною є наявність цього діалогу між грома-
дянським суспільством та державою у запровадженні протиепідемічних заходів із запобігання поширенню пандемії 
COVID-19 в Україні. Здебільшого такий діалог відбувається у різних формах реалізації людиною своїх прав, інтересів 
та свобод. Метою статті є визначення правової природи концепції фундаментальних прав людини, основну увагу з 
яких приділено приватності, забороні втручання в приватне та сімейне життя і конфіденційності. На прикладі ситуації 
з поширенням коронавірусної хвороби та запровадженням протиепідемічних заходів висвітлено практичний бік реа-
лізації прав людини і громадянина, гарантій та їх обмежень, а також перспективи удосконалення інститутів його за-
хисту або мінімізації втручання органами державної влади у справедливий баланс інтересів. Методи. Використано 
діалектичний метод аналізу актів національного законодавства та практики інститутів судового захисту ЄС у контекс-
ті доцільності карантинних обмежень та встановлення законних і пропорційних процедур, порівняльно-правовий та 
формально-юридичний метод надав змогу дослідити змістовне та функціональне наповнення концепції основних 
прав на приватність, конфіденційність, захист від втручання у сімейне та приватне життя, а також можливостей їх 
обмеження, метод моделювання – для формулювання пропозицій для законодавця та уряду щодо забезпечення 
справедливого балансу у конфлікті інтересів. Результат. Встановлено, що обмеження прав і свобод, законних інте-
ресів особи було здійснено задля запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні, проте через його несанкціо-
нованість та недостатню правову регламентацію, а також несвоєчасність встановлення та оновлення протиепідеміч-
них заходів, відсутність детальних порядків їх регламентації призвело до погіршення ситуації через порушення 
пропорційності між метою, що ставить перед собою державна та інтересами суспільства. Через наявність багатьох 
правових колізій та прогалин у законодавстві можна констатувати порушення основоположних принципів права та 
свавільний характер дій деяких органів державної влади. Висновки. Встановлено, що реалізація в Україні протиепі-
демічних заходів в рамках пандемії COVID-19 обмежує основні права і свободи, проте вони не зовсім відповідають 
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вимогам пропорційності, закріпленого як і у Європейській конвенції з прав людини, так і у Конституції України, адже 
навіть задля задоволення загальносуспільної необхідності не можна визнати обґрунтованим непропорційне втру-
чання в особистий простір людини, порушуючи його конфіденційність, приватність. Тому доцільним є врегулювання 
їх в умовах введення надзвичайного стану та впорядкування усіх обмежень, запровадження нормативно-правових 
актів, що уніфікують їх реалізацію да слугуватимуть гарантом дотримання балансу між інтересами охорони здоров’я 
нації та правами, свободами та інтересами людини і громадянина.  

Ключові слова: обмеження прав; гарантії забезпечення прав; права і свободи людини; право на 
приватність; право на конфіденційність; міжнародні стандарти 

*** 

Problem statement. The development of the law-based state is characterized by the creation of such a civil union, which is 
not only based on the right and the law, but also establishes a fair balance and, above all, humane relations between public 
authorities and the individual. In practice, the existence of this dialogue between civil society and the state in the implemen-

tation of anti-epidemic measures to prevent the spread of the COVID-19 pandemic in Ukraine is questionable. Such dia-

logue is mainly in various forms of human realization of their rights, interests, and freedoms. The article's purpose is to de-

termine the legal nature of the concept of fundamental human rights, which focuses on privacy, the prohibition of 
interference with private and family life, and confidentiality. The situation with the spread of coronavirus disease and the in-
troduction of anti-epidemic measures highlights the practical side of the implementation of human and civil rights, guaran-
tees, and restrictions, as well as prospects for improving their protection or minimizing interference by public authorities in a 
fair balance of interests. Methods. We have used the dialectical method of analysis of acts of national legislation and prac-
tice of EU judicial protection institutes in the context of expediency of quarantine restrictions and establishment of legal and 
proportional procedures, comparative legal and formal legal method allowed analyzing interference in family and private life, 
as well as opportunities to limit them, the method of modeling – to formulate proposals for the legislature and the govern-
ment to ensure a fair balance in conflicts of interest. Results. It was established that the restriction of rights and freedoms, 
legitimate interests of the individual was carried out to prevent the spread of the COVID-19 pandemic in Ukraine, but due to 
its unauthorized and insufficient legal regulations, as well as late establishment and renewal of anti-epidemic measures led 
to the deterioration of the situation because of lack of detailed regulations and the lack of proportionality between the pur-
pose of the state and the interests of society. Due to the presence of many legal conflicts and gaps in the legislation, it is 

possible to state violations of fundamental principles of law and the arbitrary nature of the actions of some public authorities. 
Conclusions. It has been established that the implementation of anti-epidemic measures in Ukraine within the COVID-19 
pandemic restricts fundamental rights and freedoms, but they do not fully meet the requirements of proportionality enshrined 
in both the European Convention on Human Rights and the Constitution of Ukraine. Disproportionate interference in the 
personal space of an individual, which violates his or her confidentiality and privacy, cannot be considered justified. There-
fore, it is expedient to regulate them during a state of emergency and to regulate all restrictions, to introduce regulations that 

unify their implementation, and serve as a guarantor of the balance between the health of the nation and the rights, free-
doms, and interests of person and citizen. 

Key words: restriction of rights; guarantees of rights; human rights and liberties; right to privacy; right to 
confidentiality; international norms 

 

Постановка проблеми 

В сучасній Україні обрано курс на розвиток 
правової держави. Це означає, що в Україні 
створюються взаємні права та обов’язки, орга-
нізовується взаємна відповідальність суспільст-
ва, держави та окремих осіб. Відповідальність 
особи перед державою існує при будь-якому 
типі держави, що виявляється у дотриманні пе-
вних заборон, наприклад, щодо заборон ство-
рень незаконних збройних формувань, вико-
нання обов’язків, зокрема, сплати податків, а 
також несення тягаря обмежень у разі правопо-
рушень. Але тільки у правовій державі існує від-
повідальність державної влади перед особою у 
разі порушення державою прав, свобод і закон-
них інтересів особи. Ця відповідальність реалі-

зується шляхом висунення позовних вимог до 
держави та її органів, захисту права особи у су-
ді, у тому числі, й у міжнародних судових орга-
нах. Конституціоналісти доходять висновку, що 
при ускладненні взаємозв’язків між суспільст-
вом і особою, громадянином та державою, інди-
відуумом та колективом їхні інтереси та про-
блеми стають більш взаємозалежними і через 
це підвищується взаємна відповідальність. На-
томість, зазначені явища і процеси, крім глибо-
кого осмислення, потребують узагальнення та 
відображення у законодавстві.  

Типовими рисами правової держави, на дум-
ку А.Є. Шевченка та А.В. Старостюка, є виокре-
млена Дж. Локком, І. Кантом, Ж.Ж. Руссо, Ш. Л. 
Монтеск’є концепція, що містить в собі такі 
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ознаки, як: а) верховенство і панування право-
вого закону; б) постійне ствердження суверені-
тету народу, як єдиного джерела державної 
влади; в) поділ влади на законодавчу, виконав-
чу та судову; г) забезпечення прав, свобод, за-
конних інтересів людини і громадянина, вико-
нання ними своїх обов’язків перед іншими 
людьми, державою і громадянським суспільст-
вом; ґ) урегулювання взаємовідносин між осо-
бою та державою, ґрунтуючись на принципі: до-
зволено все, що не заборонено – для осіб, а 
державним органам – тільки те, що прямо до-
зволено законом; д) взаємну відповідальність 
особи й держави, відповідальність держави пе-
ред громадянським суспільством; е) ефективну 
організацію контролю та нагляду за здійсненням 
законів і режиму законності [1, с.68–69].  

Як зазначили Л.А. Касинюк і Е.А. Мельник, 
правова держава є нічим іншим, як формою ор-
ганізації й діяльності державної влади, якій влас-
тиві демократичний режим конституційного пра-
вління й законності, верховенство права, поділ 
державної влади та взаємний контроль владних 
гілок, взаємна відповідальність держави й особи, 
визнання, гарантування та забезпечення основ-
них прав людини та громадянина [2, с.28]. 

При цьому визнання домінуючої ролі права 
не завжди свідчить, що така держава є право-
вою. А.В. Бочковий зазначає, що не всякий за-
кон може бути правовим явищем, а тому факт 
дотримання принципу верховенства закону ще 
не є достатнім свідченням наявності правової 
держави [3, с.70]. 

Одним із критеріїв становлення правової 
держави є забезпечення та імплементація в ін-
ституційно-організаційний механізм забезпе-
чення захисту та реалізації фундаментальних 
прав і свобод. Їх характерними рисами є наяв-
ність таких юридичних властивостей, як адре-
сованість широкому колу об'єктів, тобто встано-
влюють принципи, на яких має будуватися 
галузеве законодавство. Вони є рівними та єди-
ними для всіх без винятку, забезпечуються під-
вищеним рівнем правової охорони, виступають 
як передумова будь-яких правовідносин в конк-
ретній сфері невід’ємних прав кожного учасника 
цих правовідносин, не можуть бути змінені в 
рамках діючої конституції без прийняття нової. 
Це найбільш стабільні та фундаментальні пра-
ва, підвищеного ступеню гарантованості, а тому 
вони й відрізняються від конституційних прав 
тим, що становлять для останніх юридичну ба-
зу, як і для інших норм.  

Це так звані права першого покоління – не-

відчужувані особисті і політичні права – інститу-
ту прав людини другого та третього покоління. 
До них належать: право на життя, свободу та 
особисту недоторканість, право на недоторка-
ність приватного життя, свобода совісті, думки 
та інші. Ці права є предметом наукового дослі-
дження, як і право на медичну допомогу та пра-
ва, що пов’язані з розвитком інформаційного 
суспільства – права на незалежне від держав-
ного втручання життя за будь-якими поглядами, 
на захист персональних даних, конфіденційність 
та інші. Не зважаючи на їх невід’ємність та не-
порушність, закріплену в ст.21 Конституції Укра-
їни, і те, що не допускається звуження змісту та 
обсягу чинних прав та свобод у ст.22 Конститу-
ції України, права за своєю юридичною приро-
дою мають властивість обмежуватися в демок-
ратичному суспільстві. Даний принцип був 
закріплений ще римським правом, яке констату-
вало, що право однієї людини закінчується там, 
де починаються права інших людей. Інститут 
обмеження прав і свобод людини і громадянина 
відповідає духу права й закріплюється в міжна-
родному праві, а саме в статті 29 Загальної де-
кларації прав людини, згідно з якою під час 
здійснення своїх прав і свобод "кожна людина 
повинна зазнавати тільки таких обмежень, які 
встановлені законом виключно з метою забез-
печення належного визнання вимог моралі, 
громадського порядку й загального добробуту в 
демократичному суспільстві".  

Конституція України допускає аналогічний 
підхід до прав людини, за якого вони можуть 
бути обмежені тільки задля досягнення загаль-
ного блага і тільки за умови дотримання прин-
ципів доцільності та пропорційності такого об-
меження. На практиці це призводить до 
суперечності між інтересами людини, суспільст-
ва та держави [4]. Однак виклики сьогодення не 
оминули нашу державу й ускладнили процес 
виконання нею її обов’язків перед людьми, сус-
пільством, що покладені на неї Конституцією. 
Проблемними залишаються як поширення ко-
ронавірусної хвороби, так і застосовані органа-
ми публічної влади обмеження низки конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина. 

Щодо наукового обґрунтування проблеми, то 
О.І. Зозуля досліджував стан реалізації грома-
дянських і політичних прав людини в умовах 
запровадженого для запобігання пандемії 
COVID-19 в Україні комплексу протиепідемічних 
заходів [5]; О.М. Бандурка – виконання право-
охоронної функції держави в умовах пандемії 
[6], В.С. Селюков та В.С. Макаренко – взаємо-
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дію поліції з громадськістю в умовах карантин-
них обмежень [7]. У свою чергу, Б. Одигбо, Ф. 
Ез, Р. Одібго та Дж. Каджанг (Odigbo, Eze, 
Odigbo and Kajang, 2020) розібрали межі конт-
ролю ізоляції в період пандемії та порушення 
прав людини й наслідки, що такі порушення 
спричиняють у соціально-економічній сфері та 
сфері соціального маркетингу [8]. В.А. Сильва 
(Silva, 2006) відзначив, що існують основні пра-
ва prima facie й існують стандарти реалізації 
кожного з них в кожній ситуації, які визначають-
ся в відповідності з фактами й правовими нор-
мами кожної ситуації в відповідності з законом 
[9, c.29]. К. Ніст і Т. Фальчетта (Nyst and Falchet-
ta, 2017) наголошують, що наразі право на не-
доторканість приватного життя вийшло на пер-
ше місце для правозахисних механізмів як 
національного масштабу, так і всесвітнього [10].  

З цього можна зазначити, що під час форс-
мажорності поширення коронавірусної хвороби 
баланс прав ще не стоїть на порядку денному, а 
правами на невтручання у приватне та сімейне 
життя, конфіденційність та приватність нехту-
ють правоохоронні органи. Тому метою статті є 
визначення правової природи концепції фунда-
ментальних прав людини, основну увагу з яких 
приділено приватності, забороні втручання в 
приватне та сімейне життя і конфіденційності. Її 
новизною є вдосконалення правових механізмів 
забезпечення реалізації таких основних прав 
громадян, як права на приватність, конфіденцій-
ність, невтручання у приватне та сімейне життя. 
Завданням статті є визначення правової регла-
ментації карантинних обмежень національними 
нормативно-правовими актами, встановлення 
сутності порушення права на приватність та 
конфіденційність та європейської практики. 

Правова регламентація карантинних  
обмежень національними нормативно-
правовими актами 

Запроваджені Кабінетом Міністрів України 
так звані карантинні заходи суттєво обмежили 
коло таких прав людини, як свобода пересуван-
ня, вільний вибір місця проживання та право 
вільно залишати територію України, право на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медич-
не страхування, а також статті 32 Конституції. 
Разом із тим, обмеження конституційних прав і 
свобод людини та громадянина можливе лише 
в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а 
тому будь-які постанови органів виконавчої 
влади, розпорядження голів органів державних 
адміністрацій і місцевого самоврядування в час-

тині обмеження прав слід перевіряти на відпо-
відність Конституції України Конституційним Су-
дом України. При цьому, введений урядом ка-
рантинний період впливає на інтенсифікацію 
інформатизації всіх сфер суспільного життя.  

В статті 34 Конституції України міститься та-
ке застереження щодо регулювання подібних 
відносин у кризових ситуаціях, як можливість 
обмеження цих прав законом в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 
населення, для захисту репутації або прав ін-
ших людей, для запобігання розголошенню ін-
формації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості пра-
восуддя. Проте, чи корелюється це обмеження 
з існуючим станом, слід з’ясувати докладніше. 
Відповідно до Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" 
підкреслюється важливість дотримання і гаран-
тія безперешкодного здійснення прав людини в 
інформаційній сфері [11]. Відповідно до презум-
пції відкритості інформації, яку визначає ч.2 ст.1 
Закону України "Про доступ до публічної інфор-
мації", інформація стосовно епідемії, яка є у ві-
данні органів державної влади, вважається пуб-
лічною, крім випадків, встановлених законом 
[12]. Стаття 17 Закону України "Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб" передбачає права 
та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері 
захисту населення від інфекційних хвороб. Зок-
рема, це право на отримання достовірної інфор-
мації щодо епідемічної ситуації в Україні.  

У свою чергу, органи виконавчої влади та ор-
гани місцевого самоврядування, які зобов’язані 
періодично повідомляти через засоби масової 
інформації про епідемічну ситуацію та здійсню-
вані протиепідемічні заходи, несуть відповіда-
льність згідно із законом за відмову у наданні 
інформації, умисне перекручення або прихову-
вання об'єктивних даних про захворювання на-
селення на інфекційні хвороби [13]. Згідно з ви-
щезазначеними положеннями, на нашу думку, 
виникає певна конкуренція, що полягає в пере-
тинанні права на недоторканість приватного 
життя і права на отримання правдивої інформа-
ції щодо епідемічної ситуації в Україні, адже ор-
гани публічної влади іноді нехтують вже згаду-
ваним принципом, сутність якого полягає в 
тому, що права однієї людини закінчуються там, 
де починаються права іншої. Відповідно до ньо-
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го, для забезпечення прав членів суспільства в 
ніякому разі не повинно порушуватися право на 
анонімність і конфіденційність персональних 
даних, разом із конфіденційною інформацією 
щодо здоров’я людей. У випадку незаконного 
розголошення персональних даних осіб, у яких 
була підозра на захворювання, стаття 182 Кри-
мінального кодексу України передбачає кримі-
нальну відповідальність за незаконне збирання, 
зберігання, використання, знищення, поширен-
ня конфіденційної інформації про особу.  

Відповідно до цього, перевірка COVID-19-
сертифікатів при відвідуванні різноманітних за-
кладів, для доступу до транспортних переве-
зень, висвітлення інформації у засобах масової 
інформації щодо деяких осіб, на нашу думку, є 
порушенням конституційних прав. Як зазначено 
в рішенні Конституційного Суду України від 
30.10.1997 р. № 5-зп/1997, ч.5 ст.23 Закону Ук-
раїни "Про інформацію" закріплює статус меди-
чної інформації, тобто свідчень про стан здо-
ров’я людини, історію її хвороби, як інформації з 
обмеженим доступом [14]. Відповідно до іншого 
рішення Конституційного Суду України від 
20.01.2012 р. № 2-рп/2012, лише фізична особа, 
якої стосується конфіденційна інформація, має 
право вільно, на власний розсуд визначати по-
рядок ознайомлення з нею інших суб’єктів [15]. 
Отже, вичерпними підставами для відступу від 
цих положень згідно статті 32 Основного Зако-
ну, є згода особи на збирання, зберігання, вико-
ристання та поширення конфіденційної інфор-
мації стосовно неї, а також у разі відсутності 
такої згоди тільки у випадках, визначених зако-
ном, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.  

Згідно з Постановами Кабінету Міністрів Ук-
раїни "Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 
11.03.2020 р. № 211 [16], "Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України від 16 
червня 2021 р. № 611" [17], "Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2" від 09.12.2020 р. № 
1236 [18], згідно з п.6 якого задля протидії по-
ширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та 
моніторингу самоізоляції використовується сис-
тема та її мобільний додаток, а п.11 Постанови 
Кабінету Міністрів України № 1236 передбачає 
внесення до системи персональної інформації. 

За її п.15 поточний контроль за перебуванням 
особи в місці здійснюється працівниками Націо-
нальної поліції, Національної гвардії відповідно 
до внутрішнього порядку заходів з контролю за 
самоізоляцією, державних установ Міністерства 
охорони здоров’я епідеміологічного профілю, 
посадовими особами, уповноваженими органа-
ми місцевого самоврядування. 

За п.18 Постанови [18] задля здійснення кон-
тролю за дотриманням обмежувальних протие-
підемічних заходів на вулицях, у парках, інших 
громадських місцях (громадських будинках і 
спорудах, закладах громадського харчування, 
розважальних закладах (нічних клубах), гро-
мадському транспорті) працівники Національної 
поліції, Національної гвардії, посадові особи, 
уповноважені органами місцевого самовряду-
вання, мають право проводити вибіркову пере-
вірку документів, що посвідчують особу, підтве-
рджують громадянство чи її спеціальний статус, 
а також довідок про звернення за захистом в 
Україні, виданих відповідно до Закону України 
"Про біженців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту", а також докуме-
нтів, що підтверджують вакцинацію від корона-
вірусної хвороби COVID-19, негативний резуль-
тат тестування або одужання особи від зазна-
ченої хвороби у випадках, коли це є підставою 
для незастосування обмежувальних протиепі-
демічних заходів, передбачених для відповідних 
рівнів епідемічної небезпеки. Перевірка чинності 
COVID-сертифіката здійснюється зазначеними 
уповноваженими особами з використанням мо-
більного додатка Порталу Дія або в інших інфо-
рмаційних системах, засобами яких здійснюєть-
ся підтвердження його чинності, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
29.06.2021 р. № 677 [19]. 
Сутність порушення права на приватність та 
конфіденційність та європейська практика з 
цих питань  

Цілком зрозуміло, що у разі такої перевірки 
порушується право пацієнта на таємницю про 
стан свого здоров’я, факт звернення за медич-
ною допомогою, певний діагноз, а також відомо-
сті, одержані при його медичному обстеженні, 
чим і є вакцинація або отримання негативного 
результату тестування на предмет коронавірус-
ної хвороби COVID-19 методом полімеразної 
ланцюгової реакції або експрес-тесту на визна-
чення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Згід-
но ст.39-1 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, забороняється вимагати та 
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надавати за місцем роботи або навчання інфо-
рмацію про діагноз та методи лікування пацієн-
та [20]. У цій постанові зазначається коло 
суб’єктів, котрі будуть здійснювати перевірку. 
Тож, наприклад, Національна поліція відповідно 
до свого профільного законодавства не має та-
ких повноважень. Стаття 31 цього Закону пе-
редбачає тільки перевірку документів, що пос-
відчують особу та/або документів, що 
підтверджують відповідне право особи, напри-
клад, право керувати транспортним засобом. 
Тому затримання особи та перевірка її інфіко-
ваності корона вірусом є явним порушенням 
ст.5(1) (b) Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенції).  

Натомість, європейська практика виправдовує 
даний підхід у разі, якщо такі процедури прово-
дяться з метою забезпечення виконання перед-
баченого законодавством зобов’язання або якщо 
наявна правова вимога у зв’язку з цим. Підхід 
має місце, як вважає європейська спільнота, ли-
ше тоді, коли відповідна особа повинна була 
пройти таку перевірку, проте не пройшла і тоді 
негайне затримання стосується тих випадків, ко-
ли це важливо для виконання відповідного зо-
бов’язання та коли існують підозри щодо того, 
що ця особа може інфікувати інших.  

За аналогією, можна в якості прикладу за-
стосувати рішення Європейського Суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) "МcVeigh та Інші проти 
Сполученого Королівства (витяг)" від 18.03.1981 
р. № 8022/77 стосовно особи, підозрюваної в 
участі в терористичній діяльності, яку було за-
тримано [21]. Така ситуація була викликана пе-
реважанням суспільного інтересу над особис-
тими правами і свободами. Якщо таке 
затримання відбулося, воно не повинно бути 
свавільним чи здійсненим із прихованою метою, 
до того ж, воно має проходити з дотриманням 
принципів пропорційності та мати на меті забез-
печення негайного виконання зобов’язання, 
тобто мати коротку тривалість і бути припинене 
після виконання такого зобов’язання, що підт-
верджено п.37 рішення ЄСПЛ "Еппле проти Ні-
меччини" (Epple v. Germany), заява № 77909/01 
від 24.03.2005 року [22].  

За аналогією з коронавірусною хворобою та 
нав’язливих методів тестування на коронавірус, 
можна навести превентивні заходи проти поши-
рення туберкульозу, Обов’язкова перевірка на 
туберкульоз за допомогою туберкулінової шкір-
ної проби або рентгенографії грудної клітки для 
захисту здоров’я населення та відповідної осо-
би не вважалися непропорційними втручанням 

у право на фізичну недоторканість згідно ст.8 
Конвенції відповідно до рішення ЄСПЛ 
"Acamanne та інші проти Бельгії (ухв.), № 
10435/83, 10 грудня 1984 року" [23]. Нав’язливі 
методи тестування та вакцинування виявляють-
ся в обмеженнях, зазначених у постановах Ка-
бінету Міністрів України, описаних вище правах 
та свободах, адже починаючи від користування 
загальноміським транспортом та регіональним 
сполученням, закінчуючи не допуском до вико-
нання своїх функціональних обов’язків, 
пов’язаних з певною посадою – всі подібні захо-
ди створюють штучні нав’язливі заклики до тес-
тувань, вакцинування від коронавірусної хворо-
би COVID-19.  

Також відповідно до ст.8 Конвенції кожен має 
право на повагу до приватного та сімейного 
життя. У п.30 рішення ЄСПЛ у справі "Сідорова 
проти Росії" передбачено, що повага до конфі-
денційності даних про здоров'я є життєво важ-
ливим принципом у правових системах усіх До-
говірних Сторін Конвенції. Розголошення таких 
відомостей може вирішальним чином вплинути 
на приватне та сімейне життя людини, а також 
на її соціальне становище та професійну діяль-
ність, ганьблячи її та піддаючи ризику остракіз-
му [24]. З огляду на наявні в сьогоденні тенден-
ції щодо дискримінації багатьох осіб за 
ознаками того, що вони не бажають або відмов-
ляються вакцинуватися від коронавірусної хво-
роби COVID-19, можна таким чином констатува-
ти неправомірний вплив на сферу приватного 
інтересу особи, а через відсутність збалансу-
вання публічного та приватного, держава до-
сить часто переходить за межі свавільного, по-
рушуючи право особи на конфіденційність 
витребовуючи при кожній нагоді сертифікати 
про вакцинацію, чи ПЛР-тести.  

Важливим аспектом є також наявність як не-
гативного, так і позитивного обов’язку держави в 
забезпеченні права на повагу до приватного та 
сімейного життя. Звертаючись знову до ст.8 
Конвенції, держава повинна не просто утриму-
ватися від незаконного втручання, але й ство-
рювати відповідні механізми ефективного захи-
сту приватного життя. Відповідно до усталеної 
практики ЄСПЛ, визначаючи зміст подібних зо-
бов’язань, Суд постійно наголошує на необхід-
ності брати до уваги саме справедливий баланс 
між конкуруючими інтересами суспільства і ін-
дивіда, а також свободу розсуду держави [25]. 
Тому для того, щоб правильно тлумачити зміст 
ст.8 конвенції та встановити межі між позитив-
ними та негативними зобов’язаннями держави, 
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слід звернутися до таких компонентів, на яких 
базується як і ст.8 ЄКПЛ, так і більшість рішень 
Суду, винесених з питань захисту "права на 
приватність". 

Дослідивши вище перший принцип балансу 
інтересів, доцільно наголосити на принципі не-
обхідності застосування заходів щодо захисту 
прав, що охороняються ст.8 Конвенції в демок-
ратичному суспільстві. Для цього слід провести 
аналогію з рішенням, що стосується сфери 
Кримінального процесу – "RomanZakharov v. 
Russia". Доктринальні аспекти, які випливають з 
цього рішення Суду, можна застосовувати на 
практиці і при розгляді питання щодо карантин-
них обмежень. 

Першим важливим мотивом Суду стало пи-
тання, яке повинні вирішувати національні орга-
ни при вирішенні будь-якого питання пов’яза-
ного з втручанням у приватне життя чи його об-
меженням: чи можна досягти поставлених цілей 
шляхом вжиття менш обмежувальних засобів? 
Таким чином, в цьому аспекті слід говорити про 
"якість закону", який означає, що законодавство 
держави повинно бути не лише передбачува-
ним і доступним у застосуванні, але й гаранту-
вати, що заходи, що порушують приватне жит-
тя, маються застосовуватись лише, якщо це 
"необхідно в демократичному суспільстві". При 
цьому, було наголошено на відсутності такої 
вимоги як перебачуваність у російському зако-
нодавстві, адже в ньому відсутні уточнення, як 
поняття "особа, яка може мати інформацію про 
кримінальний злочин" і "особа, яка може мати в 
розпорядженні інформацію, що стосується кри-
мінальної справи" [26]. Так, це рішення наголо-
шує, що закон повинен визначати межі будь-
якого розсуду, надано уповноваженим суб’єктам 
владних повноважень і спосіб їх реалізації із 
достатньою ясністю, враховуючи правомірні цілі 
таких заходів, про які йдеться мова, для того, 
щоб дати особі можливість здійснити належний 
захист від такого втручання.  

Такий же підхід простежується у справі 
"Hashman and Harrup v. The United Kingdom", де 
вказується, що жодну норму не можна вважати 
законом, якщо вона не досить чітко сформульо-
вана, що давало б особі можливість керуватися 
цією нормою виключно в своїх інтересах, які не 
завжди переслідують законні цілі. Ступінь чітко-
сті, яку мають забезпечувати формулювання 
національних законів і яка в жодному разі не 
може охопити всі непередбачувані обставини, 
значною мірою залежить від змісту певного до-
кумента, сфери, на яку поширюється закон, а 

також від кількості та статусу тих, кому він адре-
сований (п.31) [27]. Якщо перевести дане рі-
шення в площину карантинних обмежень, то 
останні не забезпечуються жодним законодав-
чим актом, що би регламентував державну по-
літику в цій сфері, окрім чисельних Постанов 
уряду, на які ж самі органи, уповноважені на ре-
алізацію обмежень в період пандемії, посила-
ються невірно, що є підставою для чисельних 
спорів в національних судах, де суд стає на бік 
далеко не на сторону відповідача у цій справі. 
Отже, відсутність передбачуваного, якісного та 
єдиного законодавчого акту – одна з найнагаль-
ніших проблем з забезпечення прав і свобод 
особи в період таких надзвичайних ситуацій.  

Іншим важливим принципом, що покладаєть-
ся в основу ст.8 Конвенції, є сприяння законній 
меті. Цей принцип розглянемо крізь захист пер-
сональних даних, що стосуються здоров’я. За 
умови, що пріоритетність життя людини та до-
тримання професійних стандартів є фундамен-
тальними принципами у сфері охорони здо-
ров’я, обробка даних, що стосуються останнь-
ого, має гарантувати повагу до прав кожного, 
зокрема, права на захист персональних даних 
та конфіденційність. Слід звернутися до Реко-
мендації Комітету Міністрів Ради Європи від 
27.03.2019 року стосовно обробки даних, що 
стосуються здоров’я, зокрема присвяченій нау-
ковій міжнародній співпраці у боротьбі проти 
коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно стат-
тей 5(1) (b) та 89(1) Загального регламенту із 
захисту персональних даних (GDPR) дозволено 
використовувати законно зібрані дані повторно 
для наукових досліджень без отримання згоди 
суб’єкта за умови встановлення відповідних га-
рантій. Статтями 7(1) (с), 17(3) (d) і 21(6) Регла-
менту обмежено також право особи заперечува-
ти проти проведення наукових досліджень, до 
яких включено її дані, як і право видалення таких 
даних обмежуються у разі, якщо існує значний 
суспільний інтерес, якого можна досягнути за-
вдяки таким науковим дослідженням (Про захист 
фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персона-
льних даних і про вільний рух таких даних, та про 
скасування Директиви 95/46/ЄС) [28].  

Проте, Регламент зазначив і про персоніфі-
кований підхід до даного питання, тим самим 
дозволяючи різним країнам Європи встановлю-
вати різний рівень застосування таких обме-
жень. До того ж, панівним в реалізації такої ме-
ти є і принцип мінімізації даних та цільового 
обмеження, який полягає в тому, для опрацю-
вання персональних даних для досягнення зна-
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чного суспільного інтересу, цілей наукового до-
слідження питання поширення і протидії панде-
мії може здійснюватися, якщо контролером по-
передньо було оцінено можливість реалізації 
таких цілей за допомогою опрацювання лише 
знеособлених даних, та за умови, що існувати-
муть відповідні гарантії [29].  
Висновки 

1. Забезпечення фундаментальних прав по-
винно бути пріоритетом держави, оскільки сва-
вільне втручання в приватну сферу індивіда, 
посягання на його конфіденційність є посяган-
ням на нормальний діалог між суспільством і 
державою та є основною перешкодою ство-
рення громадянського суспільства. Під час кри-
зи державі слід посилити заходи правового, со-
ціального, економічного захисту для підтримки 
базово необхідних прав тих осіб, які опинилися 
в цьому загрозливому становищі.  

2. Ефективне застосування дієвих профілак-
тичних та протиепідемічних заходів повинно 
здійснюватися з дотриманням фундаменталь-
них прав та свобод людини і громадянина. Об-
меження у правовій, соціальній, економічній 
сферах повинно бути пропорційним, мати спра-
ведливу мету, відповідати певним критеріям 
правомірності та зв’язку змісту-процедури об-
межувальних заходів, а також бути тимчасовим і 
відповідати міжнародним стандартам, викладе-
ним в рішеннях ЄСПЛ та науковій діяльності єв-
ропейських правознавців та правозастосувачів. 

3. Практика законодавчої діяльності Кабінету 
Міністрів України показала безсистемність, хао-
тичність, неузгодженість та непослідовність, 
оскільки дані органи не уповноважені вводити 
надзвичайний стан, який до того ж не був вве-

дений. Це стосується обмеження прав людини, 
включаючи право на невтручання з боку держа-
ви у приватне та сімейне життя, свободу віро-
сповідання, на мирні зібрання, вільне пересу-
вання, конфіденційність та захист персональних 
даних. Наявною є й проблема несвоєчасності 
застосування протиепідемічних і профілактич-
них заходів, а через відсутність процедури їх 
реалізації через недоліки юридичної техніки – 
наявні чисельні порушення з боку органів вико-
навчої влади, їх посадових осіб та органів міс-
цевого самоврядування законодавства з охоро-
ни конфіденційності, приватності та захисту 
персональної інформації громадян. Світова спі-
льнота відкидає будь-яку дискримінацію і кате-
горично її забороняє, а карантинними обмежен-
нями, обов’язковими, а іноді і штучно створе-
ними умовами для примусової вакцинації діями, 
держава дискримінує значну частину населен-
ня, перешкоджаючи їм у доступі до реалізації 
права на освіту, працю, захист від втручання у 
приватне та сімейне життя тощо. 

4. Нагальним є введення на чітко визначений 
законодавством строк режиму надзвичайного 
стану задля систематизації доробок Кабінету 
Міністрів України у єдиний законодавчій акт, з 
дотриманням основних принципів і правової ви-
значеності та досконалої юридичної техніки за-
для узгодження змісту з процедурою.  
Конфлікт інтересів 

Автори ніяких конкуруючих інтересів не ого-
лошують. 
Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно та не 
отримало будь-якого фінансування. 
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