
1. Які обмеження в реалізації права на свободу вираження поглядів та переконань 

можуть впроваджуватись в умовах воєнного стану? 

 

Для громадянина 

Право на свободу думки і слова, вираження поглядів та переконань - одне із 

основоположних прав людини та є одним із символів демократичного напрямку розвитку 

будь-якої країни, яка його гарантує.  

На національному рівні воно закріплене у ст. 34 Конституції України, а його 

дотримання та захист гарантоване низкою законів. Відповідно до ст. 34 Конституції 

України це право включає свободу вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

Таке конституційне та законодавче регулювання зазначеного права узгоджується із 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права. 

Водночас зазначене право не є абсолютним та за певних обставин може 

обмежуватись. 

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Конституції України здійснення прав на вільне збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

З огляду широкомасштабне вторгнення військ російської федерації на територію 

України основними підставами для обмеження такого права є захист інтересів національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи кримінальним правопорушенням. 

Разом з тим обмеження такого права не означає його повну заборону, а реалізація 

свободи вираження поглядів має здійснюватись в межах певних бар’єрів. 

В умовах тотальної дезінформаційної війни з боку інформаційних спецслужб, а 

також агресивних та нелюдських дій військових формувань російської федерації на 

території України життєво важливим є дотримання балансу між можливістю вільно 

виражати свої погляди та отримувати достовірну інформацію про хід війни з одного боку 

та захистом життя та здоров’я людини, яка може постраждати від реалізації такого права - 

з іншого.  

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» №64/2022 (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» реєстр. № 2102-IX від 24.02.2022) у 

зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 

воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 

громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а 

також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах 

та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів 

правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану». 

У контексті вказаного слід відзначити, що серед основних обмежень права на 

свободу вираження поглядів та переконань в умовах впровадження воєнного стану 

можуть застосовуватись: 

 впровадження контролю за змістом і поширенням інформації з метою 

обмеження або недопущення неправдивої інформації або інформації, 

оприлюднення якої може завдати шкоду життю та здоров’ю людини, 

національній безпеці держави; 

 обмеження інтернет-провайдерами доступу до інформаційно-

пропагандистських ресурсів ворога на території України; 



 регулювання роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 

послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 

телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури 

та засобів масової інформації, а також використання місцевих радіостанцій, 

телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення 

роз’яснювальної роботи серед військ і населення;  

 заборона роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого і 

колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі; 

 вилучення у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих 

громадян електронного комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і 

аудіоапаратури, комп'ютерів, а також у разі потреби інших технічних засобів 

зв'язку. 

Даний перелік містить основні заходи щодо впровадження обмежень та не є 

вичерпним. 

 

Для суб’єкта владних повноважень 
Відповідно до ч. 3 ст. 34 Конституції України здійснення прав на вільне збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Таким чином, обмеження зазначеного права можливо винятково законом та для 

захисту вичерпного переліку інтересів, встановленого вказаною вище статтею Конституції 

України. 

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 

(затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» реєстр. № 2102-IX від 24.02.2022) встановлено 

можливість обмеження права на свободу вираження поглядів та переконань, що відповідно 

не свідчить про абсолютне обмеження такого права та, по суті, зобов’язує суб’єкта владних 

повноважень дотримуватись певної процедури при їх впровадженні, за необхідності. 

Конституційне обмеження права особи збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію узгоджується з положеннями п. 2 ст. 29 Загальної декларації прав 

людини 1948 року, в яких зазначено, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 

повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою 

забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві (рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 

року № 2-рп/2012) 

З огляду широкомасштабне вторгнення військ російської федерації на територію 

України основними підставами для обмеження такого права слід вважати «захист інтересів 

національної безпеки та територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам». 

Зважаючи на відсутність в національному законодавстві детального юридичного 

механізму обмеження окремих прав людини, при вирішенні таких питань важливо 

звертатись до норм Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – Конвенція) та практики ЄСПЛ, адже відповідно до положень ч. 1 ст. 9 

Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України 

Пунктом 2 ст. 10 Конвенції кожне впроваджуване обмеження прав людини має 

відповідати таким умовам:   



а) бути встановлене законом, який повинен відповідати критеріям ясності та 

передбачуваності; бути оприлюдненим та доступним для ознайомлення;  

б) вводитись та застосовуватись лише для досягнення легітимної мети, яка визначена 

у п. 2 статті 10 Конвенції та частині 3 статті 34 Конституції України. З іншою метою вводити 

обмеження заборонено;  

в) бути необхідними в демократичному суспільстві, а саме:  

- для введення обмежень повинна існувати нагальна суспільна необхідність;  

- обмеження повинні бути пропорційними законній меті (має бути дотриманий 

баланс між обсягом вжиття заходів та реальною загрозою захищуваному інтересу);  

- мотиви введення обмежень повинні бути відповідними і достатніми. 

Таким чином, при впровадженні будь-яких обмежень, варто слідувати вказаному 

вище конвенційному тесту щодо перевірки їх обґрунтованості та отримання балансу.  

 


