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У статі розглянуто ситуацію із введенням карантину на усій території України та 
обмежувальних заходів. Проаналізовано обмеження, встановлені актами Кабінету 
Міністрів України. Визначено особисті немайнові права, обмеження яких запроваджено 
у зв’язку з карантином. 
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немайнові права. 

В статье рассмотрена ситуация с введением карантина на всей территории Украины и 
ограничительных мер. Проанализированы ограничения, установленные актами 
Кабинета Министров Украины. Определены личные неимущественные права, 
ограничения которых введены в связи с карантином. 
Ключевые слова: карантин, коронавирус, COVID-19, чрезвычайная ситуация, личные 

неимущественные права. 

 

The article deals with the situation with the introduction of quarantine in the whole territory 
of Ukraine and restrictive measures. The restrictions established by the acts of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine are analyzed. Personal non-property rights have been identified and 
quarantined by restrictions. 
Keywords: quarantine, coronavirus, COVID-19, emergency, personal non-property rights. 

 

Аналіз останніх досліджень не може бути проведений, оскільки тема з’явилася 

нещодавно та не піддавалася дослідженню з боку науковців. 
Методика дослідження полягала у загальнонаукових методах, таких як аналіз нової 

інформації, систематизація та узагальнення, опис та пояснення. 
Постановка завдання – визначити чи обмежує особисті немайнові права фізичної 

особи введення надзвичайної ситуації в країні у зв’язку з пандемією COVID-19. 

25 березня 2020 року Кабінет Міністрів України оголосив режим надзвичайної ситуації 

по всій країні до 24 квітня 2020 року та встановив певні обмежувальні заходи з метою 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.  
Відтак постало питання обмеження прав людини в Україні, зокрема і особистих 

немайнових прав. Під поняттям особистого немайнового права розуміють можливість особи 

вільно визначити свою поведінку в індивідуальній життєдіяльності на власний розсуд, 

виключаючи будь-яке втручання з боку інших осіб, крім випадків, передбачених законом. 

Згідно з статтею 274 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) обмеження особистих 

немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у 

випадках, передбачених нею. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 
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встановлених ЦКУ та іншими законами, можливе лише у випадках, передбачених ними [2, 

ст. 94]. 

До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, 

відповідно глави 21 ЦК України, слід відносити: право на життя; право на охорону здоров’я 

та на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров’я та на таємницю про 

стан здоров’я; право на свободу та на особисту недоторканність; право на донорство; право 

на сім’ю тощо. 

До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, 

згідно з главою 22 ЦК України, слід відносити: право на ім’я, право на повагу до гідності та 

честі; повагу до людини, яка померла; право на особисте життя та його таємницю; право на 

інформацію; право на таємницю кореспонденції; захист інтересів фізичної особи при 

проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок; право на місце проживання; право на 

недоторканність житла; право на свободу пересування; право на мирні зібрання тощо. 

Основними обмеженнями, які були запроваджені Кабміном в постанові № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  від 02 квітня 2020 р. № 255, є наступні: в усіх 

громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі; громадяни старше 60 років повинні 

залишатися вдома; вулицею можна пересуватися лише вдвох (виняток – супроводження 

дітей незалежно від їх кількості); дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю 

тільки у супроводі батьків чи опікунів; люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на 

COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця 

торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції [1]. 

Також заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 

прибережних зон забороняється. До 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні. З 18 березня по 24 квітня заборонено 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в громадському транспорті, регулярні та 

нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Торгівля 

продуктами, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами дозволена. Також можна 

здійснювати банківську та страхову діяльність. З 17 березня заклади громадського 

харчування, торговельно-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури тимчасово 

припиняють свою роботу (дозволено адресне доставлення); заборонено проведення усіх 

масових заходів, за участі понад 10 осіб. З 6 квітня заборонено перебування без вдягнутої 

маски чи респіратора та документів, що посвідчують особу. Медзаклади тимчасово 

припинять планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. 

Заборона на відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, 

соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги. З 12 березня до 

24 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти. 

Можна зробити висновок, що найбільшого обмеження зазнали такі права 

людини: обмеження права на повагу до приватного життя; обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність – примусове поміщення громадян в обсервації; обмеження права 

громадян на свободу пересування: заборона для певних категорій переміщуватись через 

державний кордон та контрольно-пропускні пункти пропуску, скасування транспортного 

сполучення; обмеження права на свободу мирних зібрань – заборона збиратись більш ніж 

певна кількість осіб; обмеження права на освіту – заборона відвідувати навчальні заклади; 

обмеження права на свободу релігії – заборона проведення релігійних заходів; обмеження 

права доступу до медичної допомоги – тимчасове припинення проведення планових заходів з 
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госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних [5]. 

Для того, щоб держава змогла обмежити особисті немайнові права громадянина вона 

повинна мати медичне і наукове обґрунтування екстрених заходів.  

Беручи до уваги численну практику ЄСПЛ щодо втручання держави в права особи, суд 

зазначає, що для того, аби втручання було виправданим необхідна наявність 3 чинників: 

 якісний закон – національне законодавство повинне бути чітким, передбачуваним і належно 

доступним (Silver та Інші проти Сполученого Королівства, § 87);  законна виправдана мета –

 це встановлення конкретних, вимірних, досяжних, реалістичних та часоспрямованих цілей 

на зміну та покращення ситуації в майбутньому; суспільна необхідність – відповідність 

відношення балансів прав однієї людини з балансом прав всієї нації на здорове існування та 

безпечне середовище. Баланс інтересів індивідуального і громадського здоров’я 

відображений у справі «Соломахін проти України», 2012 (п. 36), де суд зазначив, що 

порушення фізичної недоторканості заявника можна вважати виправданим міркуваннями 

охорони здоров’я населення та необхідністю контролювати поширення інфекційного 

захворювання в області [6]. 

В статті 64 Конституції України, зазначаються 2 виключні випадки, коли права людей 

можуть бути обмеженими, тобто це надзвичайний та воєнний стан. Наразі в Україні введено 

надзвичайну ситуацію.  

На думку деяких правників, обмеження, які були прийняті постановою Кабінету 

Міністрів від 2 квітня 2020 року, можуть бути встановлені виключно у разі введення 

надзвичайного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного 

стану», згідно з яким «надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози 

безпеці громадян …, усунення якої іншими способами є неможливим. Надзвичайний стан 

вводиться в разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, зокрема пандемії» [7]. Заборона виходити з дому людям, старшим за 

60 років становить, по суті, цілодобовий домашній арешт без будь-якого судового рішення, є 

непропорційним обмеженням права на свободу, а отже, є не тільки недоцільною, а й 

незаконною. 

Отже, з метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, у мирний час може 

здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в Указі 

Президента України про введення надзвичайного стану. Україна вдалася до надзвичайних 

кроків, щоб уберегти громадян. Кабмін введенням карантину перевищив свої повноваження, 

але не зменшив особисті немайнові права, хоча ввів низку обов’язків для громадян. 
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