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АНОТАЦІЯ 

Філоретова М.В. Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту 

адміністративними судами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

 Дисертація присвячена дослідженню проблематики реалізації права на 

свободу мирних зібрань як об’єкта захисту адміністративними судами, 

правомірних та неправомірних підстав їх обмеження, спонтанного мирного 

зібрання, суб’єктного складу, особливостей адміністративного провадження 

та специфіки судових рішень у відповідних справах.  

 Дослідження здійснювалося на основі використання як загальних, так і 

спеціальних методів наукового пізнання, їх використання у системному 

взаємозв’язку і взаємозалежності, що дозволило розглянути реальний стан 

відповідної вітчизняної практики та розробити пропозиції щодо її 

удосконалення.  

 У дисертаційному дослідженні розглянуто визначення основних понять 

у сфері реалізації права на свободу мирних зібрань: мирне зібрання, збори, 

мітинг, похід, демонстрація, правомірні обмеження мирних зібрань, 

спонтанне мирне зібрання, адміністративне провадження у справах щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань, судове рішення з питань 

реалізації права на свободу мирних зібрань.  

 Доведено, що адміністративний судовий захист у сфері реалізації права 

на мирні зібрання від порушень з боку суб’єктів владних повноважень є 

превентивним, тобто попереджувальним, із врахуванням реальної загрози 

національній безпеці, громадському порядку, основоположним правам та 

свободам особи, суспільству, державі. Досліджено його застосування у разі 

можливої реальної загрози національній безпеці, громадському порядку, 
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основоположним правам особи, суспільства, держави, оточуючому 

середовищу внаслідок передбачення ймовірної неправомірної поведінки 

організаторів (учасників) мирного зібрання. 

 Визначено такі основні ознаки адміністративного превентивного 

захисту: 1) ситуативно-факторні підстави його застосування: а) ймовірна 

неправомірна поведінка організаторів (учасників) мирного зібрання або б) 

суб’єктивна позиція щодо його наслідків органів державної влади або 

місцевого самоврядування; 2) можливість його здійснення до вчинення 

суб’єктами права правопорушення; 3) урахування наявності реальної 

небезпеки правам та інтересам, що охороняються законом; 4) об’єктом 

превентивного захисту виступають охоронювані та оспорювані законні 

права, свободи та інтереси осіб; 5) очікуваним наслідком превентивного 

захисту є позитивний соціальний результат, що полягає в забезпеченні 

справедливості та законності реалізації права на свободу мирних зібрань.  

 Встановлено особливості адміністративного провадження у справах 

про реалізацію права на свободу мирних зібрань, які полягають у статусі 

суб’єкта позивача та відповідача, предметі позову, підставі позову, 

підсудності відповідно до: 1) адміністративних позовів органів виконавчої 

влади або органів місцевого самоврядування про встановлення заборон або 

обмежень у реалізації права на свободу мирних зібрань; 2) адміністративних 

позовів організатора/організаторів мирного зібрання про усунення перешкод 

та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань. До 

особливостей адміністративного провадження у справах про реалізацію 

права на свободу мирних зібрань також відносяться скорочені процесуальні 

строки, процес доказування, відсутність інституту забезпечення позову, 

особливі правила сплати судового збору тощо. 

 Встановлена специфіка судових рішень з питань реалізації права на 

свободу мирних зібрань, до якої віднесено: а) застосування внаслідок 

відсутності спеціального закону інших нормативно-правових актів, а також 
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рішень інших судів; б) посилання на міжнародні правові документи та 

рішення ЄСПЛ; в) обов’язкове дотримання принципу пропорційності при 

встановленні обмежень у реалізації права на свободу мирних зібрань, який 

полягає у співмірності способу та меті такого обмеження; г) своєчасність 

(дводенний строк) прийняття судових рішень з питань реалізації права на 

свободу мирних зібрань, враховуючи, що у разі звуження вказаних прав їх 

організатору/організаторам необхідно здійснити певні дії з метою 

перепланування публічних заходів. 

 Встановлено ймовірність виникнення таких проблем під час 

проведення спонтанних мирних зібрань, як: брак часу у органів державної 

влади для здійснення комплексу заходів із забезпечення їх безпеки та 

громадського порядку; розведення декількох мирних зібрань в одному і тому 

ж місці та часі; їх проведення з політичною метою та залежно від масштабів. 

Законодавчо не встановлено проведення публічних акцій на території 

приватної власності; правовий статус організаторів та учасників мирного 

зібрання (зокрема, неповнолітніх). Рекомендовано запозичення та 

впровадження з цих питань позитивного зарубіжного досвіду, зокрема, таких 

країн як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, країни Балтії. 

 Доведено необхідність скасування у сфері регулювання мирних зібрань 

місцевих нормативно-правових актів, які встановлюють заборони щодо їх 

проведення, та, при цьому, суперечать конституційним нормам і 

законодавству. 

 Визначено, що удосконаленню правового регулювання права на 

свободу мирних зібрань буде сприяти: 1) усталене розуміння в теорії права і 

правозастосуванні поняття, підстав правомірності та/чи неправомірності 

обмеження мирних зібрань, розмежування правомірного та/чи незаконного 

обмеження публічних заходів; 2) застосування під час визначення 

правомірності мирних зібрань: а) принципу пропорційності обмеження 

(перевірка легітимності цілі, оцінка необхідності втручання, оцінка 
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адекватності (придатності) обмежувального заходу, оцінка пропорційності 

(мінімальності) обмежувального заходу; б) принципу дотримання змісту 

права (індивідуальна відповідальність організаторів та учасників публічних 

заходів); 3) заборони довільного втручання держави, органів місцевого 

самоврядування в їх організацію і проведення та недопустимість обмежень, 

пов’язаних з метою заходу, крім законодавчо визначених.  

 Ключові слова: свобода мирних зібрань, адміністративний суд, 

національна безпека, громадський порядок, основоположні права та свободи, 

організатор мирного зібрання, обмеження права на мирне зібрання. 
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ABSTRACT 

 

 Filoretova M. V. Peaceful assembly as an object of administrative courts 

protection. – Qualifying scientific work presented as a manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (081 – Law) – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

 Current PhD thesis addresses the issues on: realization of the right to peaceful 

assembly as the object of administrative courts protection, grounds of lawful and 

unlawful restrictions, spontaneous peaceful assembly, parties involved in such 

legal relationships, peculiarities of administrative proceedings and specifics of 

court decisions in the relevant cases. 

 Based on the use of both general and special methods of scientific knowledge, 

problems in the sphere of peaceful assembly were identified by the author; 

specifically, the elaboration of afore cited methodological techniques in their 

systemic interrelation and interdependence, allowed the author to consider the 

actual state of relevant national practice and develop proposals for its 

improvement. 

 The thesis research examines the basic concepts in the field of realization of the 

right to peaceful assembly: peaceful assembly, meeting, political rally, 

demonstration, lawful restrictions of peaceful assembly, spontaneous peaceful 

assembly, administrative proceedings in cases on the exercise of the right to 

peaceful assembly, the judgment on the exercise of the right to peaceful assembly. 

 It is scientifically proven that that the administrative judicial protection of the 

realization of the right to peaceful assemblies is of a preventive nature, that is, it 

presupposes the real threat to national security, public order, the fundamental rights 

and freedoms of the person, society and state in a whole. Special focused is placed 

on the option, within which the realization of investigated right is accompanied 

with the possible real threat to national security, public order, fundamental rights 

of the person, society, state, environment due to prediction of probable illegal 



 
 

 

7 

behavior of organizers (participants) of peaceful assembly. 

 Against this backdrop, the following main features of administrative preventive 

protection are defined: 1) situational and factual grounds for its application: a) 

probable illegal behavior of organizers (participants) of a peaceful assembly or b) 

by a subjective position concerning its consequences for state authorities or local 

self-government; 2) possibility of its implementation before the individuals violate 

the law; 3) consideration of the existence of real danger for the rights and interests 

that are protected by the law; 4) the object of preventive protection are the 

protected and disputed legal rights, freedoms and interests of individuals; 5) the 

expected consequence of implementation of preventive protection is a positive 

social result, the essence of which is to ensure the fairness and legality in the 

exercise of the right to peaceful assembly. 

 Therefore, the author identifies the peculiarities of administrative proceedings in 

cases on the realization of the right to peaceful assembly. It is argued they consist 

in the status of the plaintiff and respondent, the subject of the claim, the basis of 

the claim, the jurisdiction in accordance with: 1) the administrative claims of 

executive authorities or local authorities regarding the necessity to establish 

prohibitions or restrictions in exercising the right to freedom of peaceful assembly 

2) the administrative claims of the organizer/organizers of the peaceful assembly to 

eliminate obstacles and prohibition of interference in the exercise of the right to 

peaceful assembly. In addition, among the identifying features of the 

administrative proceedings in cases of realization of the right to peaceful assembly 

belong: shortened procedural terms, the process of proving, the absence of 

injunctive relief, special rules for the payment of court fees. 

 The specifics of the court decisions on the realization of the right to peaceful 

assembly is on the following parameters: a) application for the substantiation of the 

legality of court evidence and the absence of a special law of other normative legal 

acts, as well as decisions of other courts; b) in most references to international 

legal documents and the ECtHR decision; c) obligatory observance of the principle 
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of proportionality in the establishment of restrictions on the exercise of the right to 

freedom of peaceful assembly, which is the proportionality of the method and 

purpose of such a restriction; d) timeliness of (in a two-day period) acceptance of 

judgments on the exercise of the right to peaceful assembly, given that in case of 

narrowing of the rights of their organizer/organizers it is necessary to take certain 

actions in order to reschedule public events. 

 The established possibilities of such problems during spontaneous peaceful 

assemblies are: lack of time for public authorities to implement a set of measures 

to ensure their security and public order; holding of several peaceful assemblies in 

the same place and time; their holding for political purposes and depending on the 

scale. Legislation does not establish public actions on the territory of private 

property; legal status of organizers and participants of peaceful assemblies (in 

particular, minors). It is recommended to borrow and implement positive foreign 

experience on these issues, in particular, such countries as the USA, Great Britain, 

France, Germany, Spain, the Baltic States. 

The necessity of abolishing local normative legal acts in the sphere of regulating 

peaceful assemblies, which establish prohibitions on their holding and at the same 

time contradict constitutional norms and current legislation, has been proved. 

 As a conclusion, conducted research has shown that the improvement of the 

legal regulation of the right to peaceful assembly will be facilitated by: 1) a clear 

clarification in the theory and law enforcement practice the concept of freedom of 

peaceful assembly, the grounds for the legality and/or illegality of restricting 

peaceful assemblies, differentiating between legal and/or illegal restriction on 

public events organization; 2) application in determining the legality of peaceful 

assemblies: a) the principle of proportionality of restrictions (checking the 

legitimacy of the purpose, assessing the need for intervention, assessing the 

adequacy (suitability) of a restrictive measure, assessing the proportionality of a 

restrictive measure), b) a test for compliance with the main content of the law 

(individual responsibility of the organizers and participants of public events; 3) the 



 
 

 

9 

prohibition of arbitrary state interference in participants’ conduct and the 

inadmissibility of restrictions related to the purpose of the event, other than those 

specified by law. 

 Keywords: freedom of peaceful assembly, administrative court, national security, 

fundamental rights and freedoms, organizer of a peaceful assembly, restriction of 

the right to peaceful assembly. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В Україні активно 

формується громадянське суспільство, дієвим виявом якого є реалізація 

права на свободу мирних зібрань. Право на свободу мирних зібрань 

реалізується в Україні відповідно до вимог національного законодавства, 

міжнародних актів, рішень ЄСПЛ і водночас у нерозривній сув’язі з 

конституційними і законодавчими нормами щодо дотримання та 

забезпечення національної безпеки, громадського порядку, основоположних 

прав та свобод особи, попередження можливих проявів злочинних дій тощо.  

Нерідко зазначена практика супроводжується значними порушеннями 

прав організаторів та учасників публічних заходів, як наслідок довільного 

трактування адміністративними судами ч. 2 ст. 39 Конституції України та 

прийняття неправомірних судових рішень про обмеження мирних зібрань у 

формі заборони або звуження умов їх проведення. Незважаючи на розробку 

близько десяти законопроєктів щодо свободи мирних зібрань, спеціального 

закону не прийнято й донині. Крім того, чимало політиків висловлюють 

сумніви в необхідності поповнення національної системи законодавства 

таким правовим актом. Практика свідчить, що органи місцевого 

самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, не маючи на те жодних 

правових підстав, нерідко вдаються до неправомірного обмеження права на 

свободу мирних зібрань шляхом прийняття підзаконних нормативно-

правових актів сумнівної легітимності.  

Національні суди при вирішенні спорів у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань мають належним чином застосовувати як джерело 

права практику ЄСПЛ, завдяки чому кожен, чиї права та свободи було 

порушено, отримає право на більш ефективний засіб судового захисту своїх 

прав, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали 

свої офіційні повноваження. 
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Наявний досвід у досліджуваній сфері потребує ґрунтовного наукового 

аналізу для з’ясування позитивних результатів та їх застосування, виявлення 

недоліків та прогалин для їх термінового усунення, вироблення комплексних 

рекомендацій щодо удосконалення захисту свободи мирних зібрань 

адміністративними судами.  

Теоретичне підґрунтя дисертації складають наукові положення, що 

містяться у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

адміністративного права, адміністративного судочинства, теорії права, 

конституційного, міжнародного та процесуальних галузей права. Різнобічні 

питання з визначення понять та ознак мирного зібрання, підстав його 

проведення та обмеження такого права, правомірності та незаконності 

заборони, перешкоджання правам організаторів та учасників на свободу 

публічних зібрань, особливості провадження таких справ адміністративним 

судом, вивчення практики ЄСПЛ з метою врахування її в Україні 

досліджують, зокрема, Ю. М. Біденко, О. В. Васьковська, О. Є. Вашкевич, 

О. Л. Власенко, К. Є. Гревцова, М. Л. Давидова, І. І. Дахова, М. М. Денисова, 

А. О. Іванов, А. Ф. Квітко, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, С. М. Онищенко, 

В. Д. Остапенко, І. С. Полянська, А. В. Саленко, М. Л. Середа, С. В. 

Симонова, Т. М. Слінько, М. І. Смокович, О. В. Тронько, Т. М. Храмова, 

Г. О. Христова, А. Л. Федотова, Ю. С. Шемшученко, С. А. Шепітько, О. С. 

Шкарнега, М. М. Яковенко, а також Ніл Джарман, Майкл Гамільтон, Анн 

Пітерс, Ізабелль Рей. 

Відтак, проблеми захисту права на мирні зібрання адміністративними 

судами, практика щодо завчасного сповіщення, ознаки та сутність 

спонтанного мирного зібрання, підстави неправомірного обмеження мирного 

зібрання, особливості та специфіка відповідних судових проваджень та 

рішень наразі ще не стали предметом комплексного вивчення фахівцями. 

Зазначене актуалізує необхідність дослідження вказаної проблематики, 

а саме аналізу вітчизняного досвіду реалізації права на свободу мирних 
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зібрань та його гарантій, який, незважаючи на відсутність належної 

законодавчої регламентації, наразі сформувався. Наукове осмислення 

юридичних наслідків діяльності адміністративного суду з розгляду таких 

справ, особливості їх провадження та специфіки судових рішень буде 

сприяти підвищенню ефективності проведення мирних зібрань у 

правозастосовній практиці.  

Отже, вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений її 

актуальністю та недостатньою розробленістю в юридичній науці.  

Емпіричною основою дослідження є ухвали та рішення 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Верховного 

Суду, Окружного адміністративного суду м. Києва, Закарпатського, 

Харківського, Донецького, Запорізького, Львівського, Дніпропетровського, 

Вінницького, Миколаївського окружних адміністративних судів, 

положення законодавства України, міжнародно-правових актів 

універсального й регіонального значення, ЄСПЛ, статистичні матеріали.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного права та процесу Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах бюджетних 

науково-дослідних тем. Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням 

Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, протокол № 3 від 21 листопада 2016 року.  

 Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування 

проблем розгляду та вирішення справ про захист свободи мирних зібрань 

адміністративними судами, особливостей провадження щодо таких справ і 

специфіки судових рішень, а також вироблення рекомендацій і пропозицій 

щодо удосконалення відповідної практики.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати сутність понять «мирні зібрання» і «право на свободу 
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мирних зібрань» та відмежувати їх від інших форм публічних заходів; 

– охарактеризувати нормативне закріплення права на свободу мирних 

зібрань на національному рівні, проаналізувати підходи до його розуміння у 

доктрині права, узагальнити його правозастосовну практику, зокрема, й 

практику його судового захисту;  

– проаналізувати найбільш вдалий зарубіжний досвід правового 

регулювання реалізації права на свободу мирних зібрань крізь призму 

можливого його застосування в Україні;  

– надати правову характеристику адміністративного суду як суб’єкта 

захисту права на мирні зібрання, зокрема й превентивного; 

 – встановити особливості адміністративного провадження у справах 

про реалізацію права на свободу мирних зібрань; 

– визначити специфіку судових рішень у справах з питань реалізації 

права на свободу мирних зібрань; 

  – розробити шляхи удосконалення правового регулювання завчасного 

сповіщення про проведення мирних зібрань;  

  – з’ясувати можливі проблеми встановлення законності підстав 

обмеження мирних зібрань;  

  – проаналізувати питання законності проведення спонтанного мирного 

зібрання.  

  Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань.  

Предмет дослідження – право на свободу мирних зібрань як об’єкт 

захисту адміністративними судами.  

Методи дослідження. У ході дослідження використано такі методи: 

діалектичний метод дозволив розглянути юридичну природу мирного 

зібрання, його співвідношення з іншими формами публічних заходів та 

критерії їх розмежування (підрозділ 1.1), а також сприяв розгляду ролі та 
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місця адміністративного суду та адміністративного превентивного захисту в 

забезпеченні права на свободу мирних зібрань (підрозділ 2.1);  

  системно-структурний метод – уможливив комплексне дослідження 

проблем в аспекті встановлення законності підстав обмеження мирних 

зібрань (підрозділ 3.2), правового регулювання спонтанного мирного 

зібрання (підрозділ 3.3), удосконалення відносин щодо завчасного 

сповіщення про мирні зібрання (підрозділ 3.1); 

 метод абстрагування дозволив відійти від другорядних ознак права на 

реалізацію свободи мирних зібрань, які хоча і мають значення для аналізу 

досліджуваного питання, але не є основними, та зосередити увагу на істотних 

ознаках. Ними є відповідність принципу демократичності суспільства, 

правовим положенням міжнародних актів, рішенням ЄСПЛ, принципу 

пропорційності (підрозділи 2.2; 2.3);  

аналітичний метод надав змогу проаналізувати генезис наукової 

думки щодо розробки, прийняття, сутності міжнародних документів та 

вітчизняних нормативно-правових актів з проблематики реалізації права на 

мирні зібрання (підрозділ 1.2); 

 метод аналогії сприяв співставленню суб’єкта позивача і відповідача, 

предмета й підстав позову, предметної та територіальної підсудності у 

справах про заборони або обмеження мирного зібрання, а також усунення 

перешкод та заборону в його втручання (підрозділ 2.2);  

 формально-правовий метод сприяв розробленню основних понять 

досліджуваної тематики: мирне зібрання, збори, мітинг, похід, демонстрація, 

правомірне обмеження проведення мирного зібрання, спонтанне мирне 

зібрання, адміністративне провадження та судове рішення у справах щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань (підрозділи 1.1; 2.2, 2.3);  

компаративістський метод використовувався для порівняльно-

правового аналізу правового регулювання свободи мирних зібрань в Україні 

та зарубіжних країнах (підрозділ 1.3).  
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із 

перших наукових досліджень проблем захисту права на свободу мирних 

зібрань адміністративними судами в Україні. 

Основні результати дослідження, що мають елементи новизни, 

полягають у такому: 

вперше:  

– визначено, що судовий захист у сфері реалізації права на свободу 

мирних зібрань у разі звернення до суду з відповідним позовом органу 

виконавчої влади чи місцевого самоврядування є превентивним, тобто 

попереджувальним, із урахуванням реальної загрози чи небезпеки 

національній безпеці, громадському порядку, основоположним правам та 

свободам особи, суспільству, державі. Встановлено, що основними 

ознаками превентивного захисту є: 1) ситуативно-факторні підстави його 

застосування: а) ймовірна неправомірна поведінка організаторів (учасників) 

мирного зібрання або б) суб’єктивна позиція щодо його наслідків органів 

державної влади або місцевого самоврядування; 2) можливість його 

здійснення до вчинення суб’єктами права правопорушення; 3) урахування 

наявності реальної небезпеки правам та інтересам, що охороняються 

законом; 4) об’єктом превентивного захисту виступають охоронювані та 

оспорювані законні права, свободи та інтереси осіб; 5) очікуваним наслідком 

превентивного захисту є позитивний соціальний результат, що полягає в 

забезпеченні справедливості та законності реалізації права на свободу 

мирних зібрань;  

  – встановлено, на основі аналізу вступної, регулятивної, описової, 

мотивувальної частин судових рішень, ухвалених з питань реалізації права на 

свободу мирних зібрань, таку їх специфіку та поділ: 1) за позовами органів 

місцевої державної влади та місцевого самоврядування на рішення: а) про 

встановлення повної заборони проведення мирного зібрання; б) про 

застосування певних обмежувальних заходів при проведенні мирного 
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зібрання; 2) за позовами організатора/ організаторів мирного зібрання на 

рішення: а) про визнання незаконним локального акта органу місцевої 

державної влади або місцевого самоврядування; б) усунення незаконних 

перешкод, що виникають при проведенні мирного зібрання. Специфіку таких 

судових рішень складають: а) їх застосування з метою обґрунтування 

законності судових доказів та відсутність спеціального закону, інших 

нормативно-правових актів, а також відповідних рішень судів; б) 

здебільшого такі рішення містять предметні посилання на міжнародні 

правові документи та рішення ЄСПЛ; в) обов’язкове дотримання принципу 

пропорційності при встановленні обмежень у реалізації права на свободу 

мирних зібрань, який полягає у співмірності способу та меті такого 

обмеження; г) своєчасність (у дводенний строк) прийняття судових рішень з 

питань реалізації права на свободу мирних зібрань, враховуючи, що у разі 

звуження вказаних прав їх організатору/організаторам необхідно здійснити 

певні дії з метою перепланування публічних заходів;  

– проаналізовано спроби вітчизняного законодавчого врегулювання 

інституту спонтанного мирного зібрання співвідносно до позицій зарубіжної 

законодавчої практики в аспекті підстав та проблем його практичної 

реалізації в Україні, а також сформовано поняття «спонтанне мирне 

зібрання» та виокремлено основні ознаки, якими є: незапланованість, 

спонтанна, стихійна реакція на отримані відомості чи розповсюджену 

інформацію, які є несподіваними для учасників зібрання, що в змозі 

вплинути на ситуацію, яка склалася; практична неможливість повідомлення 

органів влади про його проведення; ймовірна відсутність організатора 

(організаторів) або його (їх) виявлення у процесі спонтанного мирного 

зібрання; нечіткість конкретних вимог учасників спонтанного мирного 

зібрання; поточно-ситуативне формування вимог учасниками спонтанного 

мирного зібрання, що включає змістовне доповнення таких вимог чи їх зміну 

в процесі його проведення; 
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удосконалено:  

– наукові підходи до розуміння підстав та змісту неправомірних 

обмежень під час реалізації права на свободу мирних зібрань, які можуть 

стосуватися будь-якого предмета мирних зібрань: мети, місця, часу або 

тривалості проведення, його способів чи форм та є суб’єктивним 

тлумаченням органу місцевої державної влади або місцевого самоврядування 

загрози національній безпеці, громадському порядку, основоположним 

правам і свободам особи, які є не реальними, а уявними;  

– визначення понять: «мирне зібрання», «право на свободу мирних 

зібрань», «збори», «мітинг», «похід», «демонстрація», «правомірні 

обмеження проведення мирних зібрань», «спонтанне мирне зібрання», 

«адміністративне провадження у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань», «судове рішення з питань реалізації права на свободу 

мирних зібрань», які містяться у тексті законодавчих актів, однак не 

визначені, що ускладнює їх розуміння, необхідне для тлумачення змісту; 

– аналіз зарубіжної практики в аспекті визначення строків завчасного 

сповіщення про проведення мирного зібрання; особливостей заборони та 

обмеження такого права; використання маскуючих засобів, застосування 

практики ЄСПЛ з метою обґрунтування та мотивації рішень 

адміністративного суду; 

 дістали подальшого розвитку:  

– визначення особливостей адміністративного провадження у справах 

про реалізацію права на свободу мирних зібрань, які полягають у такому: 

регулювання таких справ здійснюється як загальними правилами КАС 

України, встановленими для усіх категорій адміністративних справ, так і 

спеціальними правилами, що обумовлено їх віднесенням до категорії 

окремих термінових адміністративних справ; у справах про усунення 

перешкод та заборону втручання у реалізацію права на свободу мирних 

зібрань позивач звільняється від обов’язкової сплати судового збору; 
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відмінність адміністративних проваджень у справах щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань, в яких позивачем є орган державної влади чи орган 

місцевого самоврядування, від справ, де позивачем є 

організатор/організатори мирного зібрання. Крім того, предмет та підстава 

позову, підсудність, скорочені процесуальні строки, процес доказування, 

відсутність інституту забезпечення позову, особливі правила сплати судового 

збору доповнюють комплекс особливостей адміністративного провадження у 

справах про реалізацію права на свободу мирних зібрань; 

 – аналіз рішень ЄСПЛ щодо забезпечення свободи мирних зібрань і 

практики їх реалізації в Україні, з’ясування узгодженості правових позицій, 

що містяться у рішеннях ЄСПЛ та рішеннях національних судів стосовно 

забезпечення гарантій свободи мирних зібрань; 

– аналіз міжнародних документів (Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод, Керівних принципів зі свободи мирних зібрань, 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права у сфері прав 

людини, Сіракузьких принципів тлумачення обмежень і відступів від 

положень міжнародного пакту про громадянські та політичні права та інших) 

та їх змістовне співставлення з національним законодавством; 

– пропозиції з питань додаткової аргументації судових рішень щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань, застосування правоохоронними 

органами силових заходів щодо розгону публічного заходу; 

– питання про необхідність визначення у проєкті закону про 

реалізацію права на мирні зібрання правових положень щодо: системи 

правових підстав стосовно можливості державних органів, органів місцевого 

самоврядування, зважаючи на специфіку їх правового статусу, як осіб 

публічного права, виступати ініціатором та/чи організатором тих чи інших 

загальнонародних, регіональних і місцевих мирних зібрань; участі в мирних 

зібраннях неповнолітніх; заборони використання під час мирних зібрань 

маскуючих засобів, що здебільшого є підставою для безкарного порушення 
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правопорядку; визначення правових підстав проведення мирного зібрання на 

приватній території тощо. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес у:  

– науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшого вивчення юридичної природи права на 

свободу мирних зібрань, ролі адміністративного суду в забезпеченні права на 

свободу мирних зібрань;  

–  правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані у дисертації, можуть бути використані в законотворчій 

діяльності, а саме під час розробки законопроєктів щодо свободи мирних 

зібрань та їх гарантій (довідка про впровадження Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини від 07.12.2018 р. № 855/9-18); 

–  правозастосовній діяльності – при розгляді справ про свободу 

мирних зібрань та їх гарантії адміністративним судом України, а також під час 

підготовки науково-практичних коментарів до КУпАП та КАС України (акт 

впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

від 07.09.2020 р.) 

– освітньому процесі – результати дослідження можуть бути 

використані під час викладання навчальних дисциплін «Адміністративне 

право України» та «Адміністративне процесуальне право України».  

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного 

дослідження, його висновки й узагальнення були оприлюднені і пройшли 

апробацію у виступах автора під час міжнародних науково-практичних 

конференцій, зокрема, таких, як: «Пріоритети розвитку юридичних наук у 

ХХІ столітті» (м. Одеса, 7-8 квітня 2017 року); «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 року); «Теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. 

Харків, 18-19 січня 2019 року); «Людина і закон: публічно-правовий вимір», 
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(м. Дніпро, 4-5 жовтня 2019 року); International scientific and practical 

conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in realities of 

the modern world» (Arad, December 27-28, 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 

11 публікаціях, з них: у 6 наукових статтях, 4 з яких опубліковано у 

вітчизняних наукових фахових виданнях, 2 – у зарубіжних наукових фахових 

виданнях, а також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації – 248 сторінок, з них основний текст – 

218 сторінок, список використаних джерел (262 найменування) – 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ 

ЗІБРАНЬ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Поняття мирних зібрань та права на свободу мирних зібрань 

  

Теоретична та практична актуальність проблематики мирних зібрань 

зумовлена тим, що вони є не лише індикатором рівня демократії в країні, а й 

дієвим способом громадського контролю за інститутами публічної влади 

[102, с. 7]. Право на свободу мирних зібрань є фундаментальним, тому це 

право дістало належне закріплення в основних міжнародно-правових актах і 

в Конституції України.  

Перш, ніж проаналізувати поняття мирних зібрань та права на свободу 

мирних зібрань, потрібно визначити його місце і роль у системі інших прав 

особи, з’ясувати його співвідношення в системі координат природних і 

позитивних прав людини, розглянути наукову дискусію щодо його 

належності до колективних чи індивідуальних прав та обґрунтувати 

відповідь на питання: чи можуть в таких політичних заходах приймати 

участь іноземці. 

 У науковій літературі немає єдності думок щодо правової природи 

права на свободу мирних зібрань. Права людини класифікують за 

різноманітними критеріями. Найбільш поширеними є наступні критерії. 

Залежно від рівня правового регулювання: 

1) фундаментальні права; 

2) основні права; 

3) похідні права. 

За джерелом походження: 

1) природні права; 

2) позитивні права. 
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За відображенням аспектів свободи: 

1) негативні права; 

2) позитивні права. 

В залежності від носія: 

1) права людини; 

2) права громадянина. 

За кількісним складом суб’єктів здійснення: 

1) колективні права; 

2) індивідуальні права. 

Крім того, існує міжнародно-правова класифікація, яка пов’язана з 

закріпленням прав людини у Загальній декларації прав людини 1948 року, 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року, 

Європейській конвенції з прав людини 1950 року, Європейській соціальній 

Хартії 1968 року. Відповідно до вказаної класифікації виділяють політичні, 

громадянські, економічні, соціальні та культурні права.  

Джерелом виокремлення природних і позитивних прав людини є 

концепція поділу права на природне та позитивне. Так, прихильники 

концепції природного права наголошують на загально-соціальному, 

людському походженні прав та обов’язків, які існують незалежно від їх 

закріплення. Позитивне ж право є оформленим державою і відображене у 

вигляді юридичних норм, закріплених в нормативно-правових актах. 

Природне і позитивне право є нерозривними, немислимими одне без одного, 

оскільки природне право справедливе, але не реалізується саме собою (його 

реалізація залежить від держави), тоді як позитивне право реалізується, але 

не обов’язково є справедливим (його справедливість визначається 

відповідністю природному праву) [201]. 

 Право на свободу мирних зібрань є природним правом кожної людини, 

належить їй від народження, невід’ємне і невідчужуване, тісно пов’язане з 

правом на свободу слова та вираження думок [241]. А також 
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характеризується двоаспектністю: як природного (загально-соціального 

явища) та як суб’єктивного юридичного права [249]. Конституційне 

закріплення права на мирні зібрання слугує юридичною можливістю його 

реалізації в рамках, дозволених законом [76, с. 138]. 

Водночас в юридичній літературі висловлюється думка про існування 

конфлікту між природним правом на свободу мирних зібрань та нормами 

позитивного права, які є інструментами його обмеження [31, с. 74]. Вважаємо 

некоректним таку точку зору, оскільки позитивне право, як право держави, 

встановлює юридичні межі функціонування тих чи інших прав та свобод 

особи, її обов’язків, гарантує їх реалізацію, недопущення правопорушень 

щодо них.  

 Право на свободу мирних зібрань у класичній теорії прав людини 

відносять до негативних прав [235, с. 33], які є основою індивідуальної 

свободи особи. Негативним правам особи кореспондують негативні 

зобов’язання держави, що виявляються в утриманні держави та її 

представників від вчинення будь-яких дій, спрямованих на порушення або 

незаконне обмеження прав осіб.  

У негативному статусі особи виділяються її можливості вільно обирати 

місце і час проведення зібрання, його форму та зміст, способи вираження 

власної позиції, анонімність або відкритість участі у мирному зібранні. На 

компетентні органи покладається обов’язок не перешкоджати реалізації 

права на мирні зібрання [102, с. 67]. 

 Наведемо приклади позицій європейських організацій з цього питання. 

Варто вказати на рішення ЄСПЛ у справі «Платформа «Лікарі за життя» 

проти Австрії» (Plattform «Arztea für Das Leben» v. Austria), в якому 

відзначено, що забезпечення справжньої та ефективної свободи мирних 

зібрань не може зводитись лише до обов’язку держави утримуватись від 

втручання: чисто негативна концепція ролі держави суперечить предмету та 
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цілям статті 11 Конвенції, яка інколи потребує вчинення позитивних дій, за 

необхідності навіть у сфері відносин між фізичними особами [172, п. 32]. 

 Позитивні права передбачають їх забезпечення позитивними 

зобов’язаннями держави. Керівні принципи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань 

закріплюють позитивні зобов’язання держави у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань та його захисту. Так, на державу покладено 

обов’язок сприяння проведенню мирних зібрань у місцях, обраних їх 

організаторами, забезпечення відсутності перешкод при поширенні у 

суспільстві інформації щодо запланованих мирних зібрань, активного 

захисту учасників мирних зібрань від осіб чи групи осіб, які мають намір 

чинити перешкоди при проведенні зібрання, фінансування державою витрат, 

пов’язаних із забезпеченням достатніх заходів безпеки при проведенні 

мирного зібрання, а також прибиранням території після його проведення, 

наявність необхідної підготовки у працівників правоохоронних органів для 

вирішення проблем, пов’язаних з мирними зібраннями [74]. 

 У Керівних принципах ОБСЄ зі свободи мирних зібрань міститься 

принцип недискримінації, згідно з яким при регулюванні свободи зібрань 

відповідні органи влади зобов’язані не допускати дискримінації з жодного 

критерію по відношенню до особи чи групи осіб. Зокрема, зазначається, що 

свобода організовувати публічні зібрання та брати участь у них має бути 

гарантована, з-поміж іншого, громадянам і негромадянам країни 

(враховуючи осіб без громадянства, біженців, іноземних громадян, осіб, що 

перебувають у пошуку політичного притулку, мігрантів та туристів) [74].  

  Отже, доходимо узагальнення, що за європейськими стандартами 

держава повинна здійснювати як свої позитивні, так і негативні права, тобто 

забезпечувати повну реалізацію особами своїх прав на публічні заходи і не 

допускати їх обмеження чи порушення, у тому числі дискримінаційні дії. 

Більшість науковців (Л. В. Ярмол [249, с. 336], М. М. Денисова [45, с. 

72]) відносять право на свободу мирних зібрань до колективних прав. Така 
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позиція зумовлена тим, що таке право може реалізовуватися лише за 

наявності двох чи більше осіб, тобто певного колективу.  

 Проте в юридичній теорії висловлюється й інша думка, відповідно до 

якої право на свободу мирних зібрань належить до індивідуальних прав 

особи. Зарубіжна дослідниця Т. М. Храмова серед аргументів належності 

права на свободу мирних зібрань до індивідуальних прав наводить наступні: 

1) право на свободу мирних зібрань забезпечує право кожної особи на участь 

у мирних зібраннях, а також на організацію мирного зібрання; 2) заходи, що 

застосовуються державою задля забезпечення безпеки мітингуючих та третіх 

осіб, спрямовані на захист життя та здоров’я окремих громадян, а не 

цілісності демонстрації як колективу; 3) індивідуальна відповідальність 

учасника мирного зібрання за свої дії [233, с. 69]. 

Такої ж позиції дотримується М. Л. Середа, який зазначає, що право на 

свободу мирних зібрань є індивідуальним правом, яке реалізується шляхом 

колективних дій, оскільки належить кожному окремому індивіду, а не 

колективу загалом [196, с. 60]. 

Інший погляд висловлюють Ю. М. Колосов та В. І. Кузнєцов, які 

вважають, що в деяких випадках право, що належить колективу, утворює 

сукупність різноманітних індивідуальних прав (наприклад, право на свободу 

мирних зібрань), однак таке право не є простою сукупністю індивідуальних 

прав, а являє собою нове «синтетичне право» [100].  

Зазначимо, що, на нашу думку, право особи на свободу мирних зібрань 

є індивідуальним правом з огляду на те, що особа реалізує своє право на 

свободу мирних зібрань безпосередньо й особисто, тому несе персональну 

відповідальність за свої дії. 

 Зауважимо, що віднесення права на свободу мирних зібрань до 

колективних чи індивідуальних ускладнюється відсутністю визначення та 

переліку таких прав як в національному, так і в міжнародному законодавстві.  
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Звернемо увагу й на дискусійний аспект реалізації права на мирне 

зібрання, а саме, чи можуть брати участь у політичних публічних заходах не 

тільки громадяни України, а й іноземці?  

Реалізація права на мирні зібрання може бути спрямована на 

досягнення як політичних, так і приватноправових інтересів індивіда 

(індивідуальних, суспільних або державних тощо) [110, с. 15]. 

Підтвердженням наведеної думки є ст. 315 Цивільного кодексу України, яка 

гарантує право фізичних осіб на мирні зібрання. 

Однак ст. 39 Конституції України гарантує право на свободу мирних 

зібрань лише громадянам України. Відповідно до ст. 26 Конституції 

України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 

також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України [85].  

Водночас Загальна декларація прав людини передбачає право кожної 

людини на свободу мирних зібрань та асоціацій. Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод також гарантує право кожного на 

свободу мирних зібрань і свободу об’єднань з іншими особами. Однак, в її ст. 

16 встановлено, що жодне з положень ст. ст. 10, 11 і 14 Конвенції не 

забороняють Високим Договірним Сторонам встановлювати обмеження на 

політичну діяльність іноземців [82]. Отже, Конвенція надає можливість 

державам самостійно накладати обмеження щодо політичної діяльності 

іноземців.  

Вважаємо, що хоча міжнародні договори у сфері прав людини не 

пов’язують можливість реалізації особам права на свободу, мирні зібрання з 

наявністю громадянства, національне законодавство встановлює певні 

обмеження щодо реалізації вказаного права особами без громадянства. 

Відтак, право на участь у мирних зібраннях, як політичне право, належить 
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виключно громадянам, право на участь у мирних зібраннях, як особисте 

немайнове право, може бути реалізовано особами незалежно від 

громадянства.  

Право особи на мирні зібрання дістало своє закріплення у низці 

національних та міжнародних нормативно-правових актів. В той же час, ані 

на законодавчому рівні, ані в судовій практиці не сформовано чіткого 

визначення поняття «мирне зібрання», яке є ключовим для розуміння 

сутності даного явища.  

Відповідно до ст. 39 Конституції України охороні підлягають лише 

мирні зібрання, тому більш детально розглянемо цей вид волевиявлення осіб. 

Нагадаємо зміст ст. 39 Конституції України. Нею закріплено право громадян 

збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації [85]. Вважаємо, що конституційна норма звужує форми мирних 

зібрань до чотирьох категорій, оскільки не вказує на інші публічні заходи, 

зокрема, пікети, походи, марші, пробіги, наметові містечка тощо.  

Водночас КСУ, КАС України, ЦК України їх значно розширюють. 

Наприклад, КСУ у Рішенні від 08.09.2016 р. № 6–рп/2016 у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 5 ст. 21 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про 

завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних 

обрядів, церемоній та процесій) відзначив, що до мирних зібрань відносяться 

також богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії у разі, якщо вони 

відбуваються публічно та мають мирний характер [179].  

 У ст. 280 КАС України передбачені такі форми мирних зібрань, як 

збори, мітинги, походи і демонстрації тощо. Тобто, перелік не є вичерпним та 

передбачає можливість проведення публічних заходів і в інших формах. 

Стаття 315 ЦК України до форм мирних зібрань також відносить мирні 

збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.  
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Підводячи підсумок аналізу нормативно-правових актів на предмет 

визначення у них форм мирних зібрань, зазначимо, що в них визначено більш 

широке коло публічних заходів, ніж в Основному Законі держави. Однак, 

наразі законодавство України не містить визначення поняття «мирне 

зібрання», форм мирних зібрань та критеріїв їх розмежування. 

Стисле тлумачення форм мирних зібрань (збори, мітинги, демонстрації, 

вуличні походи, пікетування) містилося у Статуті патрульно-постової служби 

міліції України [207], який наразі втратив чинність. У Довідці Вищого 

адміністративного суду України щодо вивчення та узагальнення практики 

застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та 

вирішення впродовж 2010-2011 років справ стосовно реалізації права на 

мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) вказується, що 

окремі дефініції, зокрема пікетування, не дають змоги правильно розкрити 

зміст такого заходу. У Довідці зазначається, що мирні зібрання можна 

тлумачити як масові заходи громадян, відкриті й доступні кожному, хто 

бажає взяти у них участь, вони є однією із форм безпосередньої демократії. 

Їх мета – вираження ставлення тих чи інших груп, об’єднань громадян до 

суспільних явищ та проблем, привернення уваги органів влади до них; 

основна риса – мирний характер їх проведення [49].  

Спроби законодавчого закріплення дефініції «мирне зібрання» 

знаходять своє відображення у низці законопроєктів щодо свободи зібрань. 

Так, у проєктах Законів України № 2508а, № 3587 мирне зібрання 

пропонується визначати як публічний захід, що проводиться у публічному 

місці мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, 

походу або у будь-якому поєднанні цих форм чи в інших не заборонених 

законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної 

позиції з будь-яких питань [157; 158]. Майже аналогічне визначення 

«мирного заходу» міститься у законопроєкті № 2450. В цілому позитивно 



 
 

 

34 

оцінюючи наведену дефініцію, зазначимо, що, на нашу думку, у ній 

недостатньо розкриті категорії «мирне» і «зібрання». 

Визначення поняття «мирного» зібрання ми знаходимо у словниковій 

та довідковій літературі. Великий тлумачний словник української мови за 

редакцією В.Т. Бусел розкриває лексичне значення поняття «мирний», тобто 

такий, що позбавлений ворожих намірів, який провадить політику миру, а 

поняття «зібрання» – зустріч групи людей, товариства для відпочинку, розваг 

і т. ін. [26, с. 525, 366]. Здійснюючи просте тлумачення термінів, можемо 

дійти висновку, що мирним зібранням є зустріч групи людей, об’єднаних 

спільною метою, що позбавлена ворожих намірів.  

Перейдемо до розгляду наукових підходів фахівців до досліджуваного 

поняття. Їх аналіз дозволяє виокремити як вузьке розуміння дефініції 

(М. Л. Середа), так і широке трактування (О. В. Тронько), а також критерії, 

що дозволяють відмежувати публічні заходи від інших форм активності 

громадян (С. В. Симонова). Звернемо увагу на декілька авторських позицій, з 

якими ми не повністю погоджуємося.  

У своєму дисертаційному дослідженні О. В. Тронько надає авторське 

визначення мирних зібрань як форми безпосередньої демократії, що 

проявляється в організованих та санкціонованих компетентними органами 

державної влади, за належним завчасним їх повідомленням, дій або явищ 

соціального, миролюбивого характеру при наявності великої кількості осіб 

(громадян, іноземців, апатридів), що збираються в громадських місцях під 

відкритим небом або у закритих приміщеннях для об’єднання задля прояву 

особистого відношення до певної проблеми чи явища суспільного характеру 

з ціллю привабити увагу органів публічної влади (частіше політична 

спрямованість) або задля втіхи своїх особистих інтересів та потреб (фізичних 

чи духовних), така собі конфігурація громадянського спілкування між 

людьми [213]. Таке визначення, на наш погляд, є не зовсім коректним, адже 

проведення мирних зібрань не потребує отримання жодних дозволів. Автор 
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не вказує на отримання дозволу, однак зазначає про санкціонованість 

органами державної влади зібрання. До того ж, є незрозумілим, яка кількість 

осіб вважається достатньо «великою» для проведення мирних зібрань. 

Частково поділяємо дефініцію О. В. Васьковської, яка пропонує під 

мирними зібраннями розуміти організацію групою осіб (двох і більше) 

мирної масової акції для обговорення, вираження поглядів або ставлення до 

будь-якої проблеми суспільного або державного значення, що проводиться у 

громадському або приватному місці з обов’язковим попередженням 

правоохоронних органів виключно з метою уникнення загрози зриву 

представниками опозиційних поглядів запланованого заходу та забезпечення 

безпеки громадян, які не беруть участь у масовій акції [23]. Варто 

наголосити, що наразі законодавство не містить вимоги щодо обов’язкового 

сповіщення правоохоронних органів про проведення мирного зібрання. 

На наш погляд, доволі детально сутність мирних зібрань була 

проаналізована Р. С. Мельником. Науковець, досліджуючи поняття «мирне 

зібрання», розкриває окремо категорії «зібрання» через його ознаки 

(наявність мінімальної кількості учасників, їх спільної мети, не 

обов’язковість наявності організатора, публічність місця проведення, 

обмеженість у часові, однак без визначення мінімальної чи максимальної 

тривалості) та «мирність» через умови її порушення (немирне вираження 

поглядів, що обов’язково супроводжується неправомірними діями з боку 

учасників зібрання; заздалегідь заплановане насильницьке досягнення цілей, 

що передбачає насамперед застосування зброї чи кидання певних предметів; 

застосування сили) [102, с. 72-79, 96-99]. 

 Варто також навести позицію С. В. Сімонової щодо низки критеріїв, за 

допомогою яких можливо відмежувати публічні заходи. Такими, на її думку, 

є чотири критерії: критерій спрямованості на забезпечення участі громадян в 

управлінні справами суспільства та держави; критерій способу участі 

громадян у вирішенні питання, яке становить суспільний інтерес; критерії 
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зовнішніх умов вираження суспільних інтересів учасниками; критерій мети 

дій учасників [198, с. 63-64].  

Аналіз дефініцій науковців з досліджуваного поняття свідчить про 

різне розуміння ними цього явища, розгляд з різних позицій, визначення його 

ознак, критеріїв розмежування з іншими публічними заходами. Зауважимо, 

що окремі прорахунки визначення поняття «мирне зібрання» пов’язані з 

недостатнім урахуванням норм вітчизняного законодавства у цій сфері. 

Розглянемо тлумачення досліджуваного поняття європейськими 

організаціями та установами, зарубіжною доктриною права. 

Відповідно до Керівних принципів ОБСЄ зі свободи мирних зібрань 

«зібранням» є умисна тимчасова присутність групи осіб у громадському 

місці з метою вираження спільних інтересів [186, с. 15].  

Окремі ознаки поняття «зібрання» було розкрито у рішеннях ЄСПЛ. 

Так, у справі «Коулман проти Австралії» (Coleman v. Australia) ЄСПЛ 

зазначив, що «зібранням» є зустріч, на якій присутня група осіб, яка налічує 

не менше двох учасників. Це не означає, що права особи, що здійснює 

пікетування, демонстрацію тощо, одноособово не гарантуються нормами 

міжнародного права, проте в такому випадку йдеться про свободу вираження 

поглядів [257].  

Водночас, сама по собі присутність двох чи більше осіб, які 

висловлюють певні погляди у публічному місці, не означає, що має місце 

мирне зібрання. ЄСПЛ у справі «Татар та Фабер» проти Угорщини» (Tatár 

and Fáber v. Hungary) вказав, що, кваліфікуючи об’єднання кількох осіб як 

«зібрання», слід брати до уваги той факт, що зібрання є особливою формою 

поширення ідей, тому об’єднання невизначеної кількості людей, що явно 

мають намір брати участь у комунікації, само по собі може бути її 

вираженням. Суд зауважив, що у вказаній справі не було жодного наміру 

організувати учасників, незважаючи на той факт, що подія була 

розрекламована в Інтернеті; однак немає свідчень, що оголошення мало на 
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меті залучити інших учасників, окрім журналістів…, в зв’язку з цим Суд 

нагадує, що публічне прес-комюніке розглядається за ст. 10 Конвенції (прим. 

«Свобода вираження поглядів»), а не за ст. 11 (п. 39) [254].  

Підкреслимо, що в європейських документах щодо права на мирні 

зібрання визначаються такі важливі його ознаки, як намір організації 

учасників мирного зібрання та його спрямованість. Крім того, мирне зібрання 

має на меті реалізацію спільної мети або вираження спільних поглядів тощо. 

 Керівні принципи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань визнають зібрання 

«мирним», якщо його організатори мають мирні наміри і зібрання, яке має 

ненасильницький характер. Термін «мирне» розповсюджується і на таку 

поведінку, яка може дратувати чи ображати інших осіб, і навіть на таку 

поведінку, яка тимчасово перешкоджає, ускладнює чи створює перешкоди 

для дій третіх осіб [186, с. 15]. Перелік дій, які визнаються 

«насильницькими», має тлумачитись дуже вузько, однак, як виключення, 

може бути розповсюджений за межі лише фізичного насилля і включати 

негуманне та принижуюче гідність поводження, а також цілеспрямоване 

залякування чи інший агресивний вплив на не маючу можливість залишити 

місце зібрання аудиторію [186, с. 38]. 

ЄСПЛ дотримується презумпції «мирності» зібрання. Так, у справі 

«Християнська демократична народна партія проти Молдови» (Christian 

Democratic People's Party v. Moldova) зазначено, що «право на свободу 

мирного зібрання гарантується кожному, хто має намір організовувати мирну 

демонстрацію… Тягар доказування насильницьких намірів організаторів 

демонстрації покладається на органи влади» [192, с. 236]. 

Тобто, вирішальним для визнання зібрання мирним є відсутність 

наміру застосовувати насилля під час заходу [192, с. 86]. ЄСПЛ зазначив у 

справі «Езелін проти Франції» (Ezelin v. France), що право особи на мирні 

зібрання не може бути обмежене, доки її поведінка залишається мирною, 
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навіть якщо інші учасники масового заходу вийшли за рамки закону [55, с. 

38]. 

Отже, Керівні принципи ОБСЄ та ЄСПЛ вказують на важливість 

визначення мирного характеру зібрання та наводять перелік дій, які 

визнаються «насильницькими».  

 Поширеною є думка, що мирні зібрання стосуються, передусім, 

політичних інтересів. Однак, аналізуючи рішення ЄСПЛ, ми приходимо до 

висновку, що таке тлумачення ст. 11 Конвенції є доволі звуженим. У справі 

«Джавіт ан проти Туреччини» (Djavit An v. Turkey) ЄСПЛ зазначив, що право 

на мирні зібрання не має тлумачитись обмеженим чином [47, п. 56], тобто 

лише у сфері політичних інтересів. На підтвердження вказаної думки можемо 

навести рішення ЄСПЛ у справах «Організація «Платформа «Лікарі за 

життя» проти Австрії» (Plattform «Arztea für Das Leben» v. Austria) [172] 

проти легалізації абортів у Австрії; «Алєксєєв проти Росії» (Alekseyev v. 

Russia) [7] щодо незаконності заборони ЛГБТ парадів; «Баранкевич проти 

Росії» (Barankevich v. Russia) [8] з приводу проведення публічного 

богослужіння та ін.  

 Пропонуємо для наукового обігу авторську розробку дефініції «мирне 

зібрання» – як запланованої зустрічі групи (не менше двох) осіб у 

публічному місці з метою вираження або формування поглядів з приводу 

будь-яких суспільно значущих питань, які не суперечать законодавству, що 

має мирний характер та при плануванні та проведенні якої відсутні жодні 

прояви застосування насильства [226].  

Проаналізуємо погляди науковців щодо розмежування різних форм 

мирних зібрань та розробки таких дефініцій.  

Передусім розглянемо визначення поняття «збори». Цілком доцільно 

такий захід визначається як підготовлений та організований, що проводиться 

у визначеному заздалегідь місці або приміщенні, з метою прийняття 

спільного рішення (такі погляди висловлюють Ю. М. Лемішко [96, с. 9], 
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О. Л. Власенко [31, с. 87], О. Г. Кушніренко та Т. М. Слинько [139, с. 73]); 

збори розділяються на такі, що виступають як форма безпосередньої 

демократії, та такі, що є лише формою територіального чи іншого виду 

самоврядування, формою вираження суспільних думок [80, с. 277].  

Досить детально у своєму дисертаційному дослідженні збори як форму 

мирних зібрань було проаналізовано О. С. Шкарнегою. Науковець дійшов 

висновку, що збори потрібно розуміти як форму мирних зібрань, що полягає 

у колективному обговоренні та вирішенні громадянами певної місцевості 

найважливіших питань державного та суспільного життя, шляхом зібрання у 

спеціально відведеному місці та у заздалегідь визначений час, у результаті 

чого виноситься колективне рішення-резолюція [241, с. 30]. Зауважимо, що 

дослідниця характерною ознакою зборів визначає масштаб їх проведення, 

який обмежується певною місцевістю – селом, селищем, містом, максимум 

рамками однієї області. Зібрання, які виходять за межі окресленої території, 

автор пропонує визначати як «народне віче», відносячи до його ознак 

наявність представників усіх регіонів держави, вирішення проблем 

загальнодержавного значення та обов’язкове ухвалення певного рішення-

резолюції з обговорюваного питання [241, с. 30]. Така позиція вбачається 

доволі дискусійною, оскільки ані Конституція, ані інші нормативно-правові 

акти України не встановлюють обмежень щодо масовості, територіальної 

приналежності учасників, а також кінцевих результатів (ухвалення 

відповідних рішень) проведення зборів. Відтак, виокремлення такого виду 

мирних зібрань як народне віче, що буде характеризуватися 

загальнодержавним масштабом проведення та значенням обговорюваних 

питань, на нашу думку, є недоцільним.  

 Отже, враховуючи позиції науковців щодо поняття «збори» (значних 

розбіжностей у позиціях з цього питання у дослідників немає) та власне 

бачення щодо таких його основних ознак, як організація проведення, вибір 

місця, часу, питань обговорення, пропонуємо визначати збори як 
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організоване мирне зібрання у заздалегідь визначеному публічному місці та у 

визначений час з метою обговорення та вирішення будь-яких, не 

заборонених законом суспільно-значущих питань, що становлять інтерес їх 

учасників. Характерною відмінністю зборів за місцем проживання від зборів 

з питань загальнонародного значення є їх спеціальний порядок організації – 

шляхом скликання уповноваженими суб’єктами у встановлені законом 

терміни з питань місцевого значення.  

Аналіз наукової літератури вказує на ототожнення науковцями 

(зокрема, Ю. І. Римаренком [167]) понять «збори» та «мітинг», що, на наш 

погляд, є помилковим, суперечить положенням ст. 39 Конституції України, 

яка розмежовує наведені дефініції. З одного боку, поняття мітинг і збори 

мають аналогічні ознаки, з іншого – свою специфіку. До спільних ознак 

віднесемо: 1) їх відносну організованість; 2) проведення із запланованою 

метою; 3) відносну масовість; 4) їх проведення як реакцію, відповідь на певні 

події чи ситуацію в країні.  

Зазначене дозволяє погодитись із позиціями М. І. Логвиненка [98] та 

Ю. М. Лемішка [96, с. 9], що мітинг є різновидом масових зборів. Однак, ми 

не повністю погоджуємося з точкою зору Ю. М. Лемішка, що мітинги 

проводяться з використанням засобів наочної агітації. Вважаємо, що такі 

публічні заходи можуть проводитись як із засобами наочної агітації, так і без 

них.  

До відмінних ознак віднесемо: 1) більшу оперативність в організації та 

проведенні мітингу; 2) проведення мітингу здебільшого на відкритій 

місцевості; 3) емоційність висловлюваних поглядів; 4) прийняття 

регулятивних рішень як невідкладних для реалізації їх органами влади.  

На нашу думку, вдалим є визначення мітингу, запропоноване 

професором Ю. С. Шемшученком, який під цією категорією розуміє мирне 

публічне зібрання громадян з метою вияву свого ставлення до внутрішньої 

або зовнішньої політики держави, органів державної влади або місцевого 
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самоврядування, до внутрішніх чи міжнародних подій і висунення вимог 

щодо проведення цієї політики або вжиття заходів у зв’язку з певними 

подіями [245].  

Ми поділяємо думку науковців, які вказують, що характерною ознакою 

мітингу є саме активне та невідкладне висловлення свого ставлення до певної 

події. Однак, не можна погодитись із звуженням характеру мітингу виключно 

до політичного.  

На нашу думку, мітингом є організоване мирне зібрання з метою 

публічного вираження громадянами підтримки, протесту або свого ставлення 

до важливих питань політичного або суспільного життя, діяльності органів 

влади або місцевого самоврядування, що, здебільшого, відбувається у 

заздалегідь визначеному місці та заздалегідь визначений час з використанням 

або без допоміжних засобів (плакатів, транспарантів, гучномовців тощо).  

Конституцією України передбачена така форма мирних зібрань, як 

похід. У фаховій літературі наводиться його визначення та ознаки. До 

основних ознак походу, як форми публічного заходу, науковці відносять 

динамічний характер, визначений маршрут, політичні лозунги (Р. С. Мельник 

[102], П. А. Чернікін [238]), залучення спеціальних засобів: плакатів, 

транспарантів, лозунгів тощо (О. С. Шкарнега [241, с. 33]), колективне 

визначення громадянами своїх поглядів з важливих питань державного і 

суспільного життя (О. О. Галус [34, с. 10]), довготривалий та масштабний 

характер (О. Л. Власенко [31, с. 83]).  

Узагальнюючи наукові погляди та реальну наявну практику щодо 

проведення походів, пропонуємо визначати похід як організоване мирне 

зібрання з метою вираження свого ставлення до важливих питань 

політичного або суспільного життя через їх підтримку, солідарність та/або 

протест, що відбувається шляхом пішого переміщення визначеним 

маршрутом просто неба.  
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В наведеному авторському визначенні, на наш погляд, відображені 

мета (вираження своїх поглядів до важливих питань політичного або 

суспільного життя), характер (мирність), основні ознаки (організованість, 

піше переміщення) походу як однієї з форм мирного зібрання. 

Конституція України також передбачає реалізацію громадянами свого 

права на мирні зібрання у формі демонстрації, яка має певні ознаки, що 

відмежовують її від інших таких форм, передусім, походу. Під час 

проведення демонстрації громадяни мають можливість колективно виражати 

свої погляди чи протести з різноманітних питань державного чи місцевого 

характеру шляхом використання плакатів, транспарантів та інших наочних 

засобів, автотранспорту; такий захід здійснюється у заздалегідь визначеному 

місці і в заздалегідь визначений час [241, с. 33-34], визначеним маршрутом 

[198, с. 195]. Як і інші форми мирного зібрання, демонстрація є формою 

безпосереднього народовладдя [34, с. 10]. До форм проведення демонстрації 

відносять маніфестації, мітинги, страйки, вуличні походи тощо [245]. Однак 

таке узагальнення всіх форм мирних зібрань, на наш погляд, є некоректним 

та призводить до термінологічної плутанини.  

Пропонуємо авторське визначення поняття «демонстрація» як 

організованого мирного заходу, який здійснюється з метою вираження 

суспільних чи політичних настроїв громадян та відбувається шляхом 

переміщення визначеним маршрутом з використанням допоміжних засобів 

(плакатів, транспарантів, гучномовців тощо).  

Зазначені вище форми мирних зібрань є не єдиними; поряд з ними 

визначаються також процесії, музичні паради, вуличні святкування та 

вуличні театралізовані вистави, концерти, пікети, смартмоби і флешмоби, 

якщо їх завданням є донесення до приватних осіб певної ідеї, формування 

певної громадянської позиції; блокування, якщо учасники не перетнули межу 

пасивного опору, та тимчасове захоплення об’єктів з метою вираження 

громадянської позиції; костюмовані виступи як протест проти певних 
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соціально-економічних чи політичних процесів [102, с. 79-93]. Також до 

наведеного переліку ми можемо додати ланцюжки, спецпроїзди, заплановані 

і незаплановані зустрічі членів політичної партії, профспілки, інших 

об’єднань [213, с. 26], пікетування, голодування, наметові містечка. 

 Коротко розглянемо актуальне питання: чи суперечитиме Конституції 

України закріплення у спеціальному законодавстві будь-яких інших форм 

зібрань, крім тих, що визначені в її ст. 39. Вирішення вказаної проблеми О. Л. 

Власенко вбачає у введенні узагальнюючого поняття «мирні зібрання» або 

встановленні невичерпного переліку мирних зібрань у ст. 39 Конституції 

України [31, с. 89-92]. Вищий адміністративний суд України у Довідці щодо 

вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами 

законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 - 2011 років 

справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, 

демонстрації тощо) підкреслив, що невідповідність змісту зібрання будь-

якому з наведених визначень не може бути перешкодою для його проведення 

за умови мирних характера та мети такого зібрання [49].  

Інший погляд висловлює М. М. Денисова, яка зазначає, що законодавчо 

визначений перелік форм мирних зібрань обмежить права учасників мирних 

зібрань та самих мирних зібрань. Дослідницею висловлюється думка, 

відповідно до якої нормативне розмежування мирних зібрань на окремі 

форми є рецидивом радянської правової доктрини, використання якої в 

умовах України ХХІ століття, при виникненні абсолютно нових та 

випробуваних практикою форм таких зібрань (наприклад, політичний 

флешмоб, політичне зловживання правами пішоходів тощо), є архаїчним та 

недоцільним [45]. 

 Ми вважаємо, що немає необхідності зазначати на законодавчому рівні 

всі форми мирних зібрань, людське життя є настільки різнобічним і 

багатогранним, що неможливо передбачити всі форми публічних заходів і 

зафіксувати їх у тому чи іншому нормативно-правовому акті. Однак, основні 
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із них та визначення дефініції «мирне зібрання» мають міститися у 

спеціальному законі.  

Отже, право на свободу мирних зібрань є природним правом кожної 

людини, належить їй від народження, невід’ємне і невідчужуване, в 

класичній теорії прав особи відноситься до негативних прав. Право на 

свободу мирних зібрань класифікується залежно від рівня правового 

регулювання; за джерелом походження; за відображенням аспектів свободи; 

в залежності від носія; за кількісним складом суб’єкта здійснення. Таке право 

є індивідуальним правом особи, питання про участь у політичних публічних 

заходах іноземців вирішує кожна держава окремо. 

  Актуальність визначення поняття мирних зібрань та права на свободу 

мирних зібрань зумовлено їх відсутністю у вітчизняних нормативно-

правових актах, що призводить до різного тлумачення у науковій літературі. 

 Аналіз розроблених дефініцій фахівцями свідчить про:  

- виокремлення таких основних форм мирних зібрань як: збори, 

мітинги, демонстрації, вуличні походи;  

- фактичну аналогічність визначення їх основних ознак, із 

врахуванням яких і були розроблені відповідні поняття;  

-  врахування науковцями у процесі визначення понять рішень ЄСПЛ, 

правових положень Керівних принципів ОБСЄ; 

- окрему некоректність у визначенні наведених вище понять у зв’язку 

з недостатнім врахуванням дослідниками положень нормативно-

правових актів у зазначеній сфері; 

- меншу розробленість визначень таких форм мирних заходів, як 

пікетування, маніфестації, страйки, флешмоби, процесії тощо. 
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1.2. Закріплення права на свободу мирних зібрань на національному 

рівні 

  

Першочергове значення для утвердження та реалізації прав та свобод 

людини і громадянина має їх оформлення та закріплення на законодавчому 

рівні. У такий спосіб держава не лише визнає, а й гарантує їх реалізацію та 

забезпечення.  

У науковій літературі офіційно задокументований спосіб зовнішнього 

вираження та закріплення норм права, який називають формою або джерелом 

права. Не торкаючись питання співвідношення цих двох понять, зазначимо, 

що найбільш поширеним є виокремлення таких форм (джерел) права: 

первинні, до яких відносяться нормативно-правові акти, нормативно-правові 

договори, нормативно-правові звичаї, та вторинні: правові прецеденти і 

правова доктрина [59, с. 180-181].  

 Розглянемо вказані форми (джерела) права, виходячи з того, що ними 

здійснюється правове регулювання права на свободу мирних зібрань на 

національному рівні. До найбільш вагомих наукових довідок віднесемо 

публікації (довідки та аналітичні звіти) Центру політико-правових реформ 

[191], науково-методичні посібники для суддів [232], доповіді правозахисних 

організацій [81], напрацювання науковців – Р. О. Куйбіди та М. Л. Середи 

[91], Р. С. Мельника [102], А. О. Святенка [193], В. Д. Остапенка [123] та ін. 

Із вказаної проблематики підготовлені кандидатські дисертації 

О. В. Васьковської [22], М. М. Денисової [46], С. М. Онищенка [120], 

О. С. Шкарнеги [241], Є. Є. Грецової [36], І. С. Полянської [130].  

   Нормативно-правовий акт є першочерговим джерелом права. Система 

їх ієрархії представлена законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами. Для країн з континентальною правовою системою закон займає 

центральне місце у системі регулювання суспільних відносин. У науковій 

літературі закон визначається як нормативний акт вищої юридичної сили, що 
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регулює найважливіші суспільні відносини, приймається органом 

законодавчої влади або референдумом і є основною категорією законодавчої 

системи [60, с. 251].  

Вітчизняними законами, які регулюють право на свободу мирних 

зібрань, є Конституція України, КУпАП, КК України, КАС України, Закони 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 

987–XII, «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 137/98–ВР, «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. 

№ 3477–IV, «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280/97–ВР, 

«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586–XIV, «Про 

Національну гвардію України» від 13.03.2014 р. № 876–VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580–VIII та ін. Варто вказати, що у 

цих законах розглядаються лише окремі аспекти правового регулювання 

реалізації права на свободу мирних зібрань, зокрема зазначаються 

повноваження та функції уповноважених органів, у тому числі 

правоохоронних, забезпечення дотримання законності проведення публічних 

заходів та попередження правопорушень.  

Основним законом держави, який має найвищу юридичну силу, є 

Конституція. Саме у ній міститься нормативне підґрунтя для регулювання 

основоположних суспільних відносин у всіх сферах. Конституція України 

гарантує невідчужуваність та непорушність прав і свобод людини (ст. 22), а її 

норми є нормами прямої дії (ст. 8). Пряма дія норм Конституції України 

передбачає реалізацію її приписів незалежно від наявності чи відсутності 

законодавства, що конкретизують її положення, навіть у випадку, коли про 

таке законодавство йдеться безпосередньо в Основному законі [84, с. 41].  

Право на свободу мирних зібрань, як одне з фундаментальних прав 

людини та громадянина, знайшло своє закріплення у Конституції України. 

Так, ст. 39 Основного Закону держави встановлено, що «громадяни мають 
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право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації 

цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою 

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

захисту прав і свобод інших людей» [85].  

Зауважимо, що право на свободу мирних зібрань конституційно 

визначено також у Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, 

Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Нідерландах, Німеччині, Польщі, 

Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Фінляндії [102, с. 27-32]. Отже, 

законодавча позиція України щодо регулювання права на свободу мирних 

зібрань відповідає європейським стандартам. 

Р. С. Мельник, аналізуючи зміст конституційних норм щодо права на 

свободу мирних зібрань, доцільно вказав, що таке право визнається у 

безальтернативному порядку та гарантується Основним Законом відповідної 

країни; не потребує санкціонування органами влади; підлягає охороні за 

умови мирності та беззбройності зібрань; межі реалізації цього права є 

різними, одні країни визнають це право за кожною особою, інші – виключно 

за своїми громадянам; передбачається можливість обмеження права на 

свободу мирних зібрань на підставі та у відповідності до спеціального закону 

[102, с. 33]. Зазначена характеристика конституційних норм щодо свободи 

мирних зібрань є достатньо виваженою та ґрунтовною, враховує історичний 

досвід практики зарубіжних країн та може бути використана для наукових 

досліджень у цій сфері. 

Після Конституції України, що має найвищу юридичну силу, провідне 

місце в ієрархії нормативно-правових актів посідають закони [177]. Ними 

встановлюються основні засади права на свободу мирних зібрань. 
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Відзначимо деякі, важливі для дослідження нашої проблематики, норми 

законодавчих актів.  

 Єдиним законом, що містить встановлений строк завчасного 

сповіщення про проведення мирного зібрання є Закон України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 

137/98–ВР, який передбачає, що у разі проведення зборів, мітингів, пікетів за 

межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен 

повідомити про запланований захід суб’єктів владних повноважень на місцях 

не пізніше, ніж за три дні [150]. Вважаємо, що вказане положення є 

дискримінаційним, оскільки накладає часові обмеження лише на 

повідомлення про мирні зібрання, організаторами якого є учасники страйку.  

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. 

№ 586–XIV на місцеві державні адміністрації покладається обов’язок 

забезпечення у межах і формах, визначених Конституцією України і 

законами України, законності і правопорядку, додержання прав та свобод 

громадян у межах адміністративно-територіальної одиниці (п. 1 ч. 1 ст. 13) 

[147]. Вказаний Закон визначає функції місцевих державних адміністрацій 

щодо здійснення державного контролю на відповідній території за 

додержанням громадського порядку [147], у тому числі і під час проведення 

мирних зібрань. Вважаємо, що особливість такого публічного заходу, як 

мирне зібрання потребує і особливого контролю за дотриманням під час його 

проведення законодавчих вимог і врахування при цьому специфіки 

конкретного зібрання – заявленої мети, правосуб’єктності учасників, 

тривалості, території.  

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. 

№ 280/97–ВР наділяє органи місцевого самоврядування власними та 

делегованими повноваженнями. З-поміж делегованих повноважень органів 

місцевого самоврядування, а саме їх виконавчих органів, у сфері 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних 
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інтересів громадян є, зокрема, вирішення відповідно до закону питань про 

проведення масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх 

проведенні громадського порядку (пп. 3 п. б ч. 1 ст. 38) [146]. Однак аналіз 

прийнятих ними рішень (розкривається у параграфі 3.1) свідчить про 

реалізацію органами місцевого самоврядування не закріплених за ними 

повноважень щодо обмеження права особи на проведення мирних зібрань.  

 Так, досить суперечливим є закріплене у Законі України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» від 15.01.1999 р. № 401–XIV право Київської 

міської ради визначати порядок організації та проведення недержавних 

масових громадських заходів різного характеру (політичного, релігійного, 

культурно-просвітницького, спортивного, видовищного тощо) [152]. Вказане 

положення надає міській раді повноваження на прийняття локального 

нормативно-правового акта у сфері регулювання організації та проведення 

мирних зібрань на території міста Києва. Однак, це суперечить вимогам п. 1 

ч. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами 

України визначаються права та свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод, та ч. 2 ст. 39 Конституції України, якою передбачається 

можливість обмеження права на свободу мирних зібрань лише на підставі 

закону [85]. З огляду на викладене, вбачається за доцільне виключення 

вказаної норми із Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» 

від 15.01.1999 р. № 401–XIV [228]. 

Зауважимо, що на сьогодні органи виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, а також суди у своїй практиці майже не посилаються на такі 

місцеві нормативно-правові акти, однак їх існування загрожує можливістю 

використання за певних обставин.  

 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477–IV врегулював 

такі важливі питання у досліджуваній сфері, як порядок виконання 

зазначених рішень; звернення рішення до виконання в частині виплати 
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відшкодування; порядок виплати відшкодування; встановив додаткові заходи 

індивідуального характеру, що мають забезпечити відновлення порушених 

прав стягувача; дії органу представництва щодо вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру та дії органів, які є відповідальними за виконання 

таких заходів [142].  

 Відмітимо позитивність встановлення цим Законом заходів 

загального характеру, що повинні бути спрямовані на усунення можливих 

проблем у сфері реалізації права на свободу мирних зібрань, а саме: 

систематичне внесення змін до чинного законодавства та практики його 

застосування, адміністративної практики із врахуванням соціально-

політичної ситуації в державі; забезпечення юридичної експертизи 

законопроєктів та підготовку працівників правоохоронних органів, зайнятих 

у сфері забезпечення реалізації прав на свободу мирних зібрань.  

Закон України «Про Національну гвардію» від 13.03.2014 р. № 876–VII 

до функцій Національної гвардії України відповідно до п. 3 ст. 2 відносить 

участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку 

під час проведення масових заходів (зборів, мітингів, походів, демонстрацій 

тощо), які створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян [148]. Варто 

також встановити необхідність спеціальної підготовки зазначених 

правоохоронців у разі їх залучення до забезпечення законності публічних 

заходів.  

 Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580–

VIII [149] прямо не передбачено, що безпосереднє забезпечення додержання 

правопорядку під час проведення мирних зібрань здійснюється органами 

Національної поліції. Однак, на наш погляд, це витікає із загальних завдань 

Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 

охорони прав і свобод людини та інтересів суспільства і держави.  

  Отже, в Україні не прийнято спеціального закону щодо реалізації права 

на свободу мирних зібрань, проте його правове регулювання здійснюється 
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відповідно до нормативно-правових актів, нормами яких забезпечуються та 

охороняються права та свободи особи, громадський спокій та правопорядок у 

державі.  

  Позитивним аспектом діяльності ВРУ в останні роки є розгляд низки 

проєктів законів у сфері регулювання мирних зібрань, хоча жоден з них не 

було прийнято. Так, у 2003 році було розглянуто проєкт Закону України № 

0991 «Про порядок організації та проведення мирних заходів та акцій в 

Україні», у 2004 році – проєкти Законів України № 5242 «Про порядок 

організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні» та № 5242–2 

«Про збори, мітинги, походи та демонстрації», у 2005 році – проєкт Закону 

України № 7819 «Про свободу мирних зібрань», у 2007 році – проєкт Закону 

України № 2646–1 «Про свободу мирних зібрань», у 2008 році – проєкт 

Закону України № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних 

заходів», у 2013 році – проєкт Закону України № 2508а «Про свободу мирних 

зібрань».  

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано ще декілька 

законопроєктів у сфері забезпечення свободи мирних зібрань, серед яких № 

3587 «Про гарантії свободи мирних зібрань» та альтернативний № 3587–1 

«Про гарантії свободи мирних зібрань» тощо.  

Ними пропонується врегулювання найбільш важливих питань, що 

виникають під час організації та проведення мирних зібрань. Так, обидва з 

наведених законопроєктів містять статті щодо визначення поняття мирних 

зібрань, організатора мирних зібрань, строку та форми завчасного 

сповіщення про проведення мирного зібрання, місця та часу проведення 

мирного зібрання, а також умов та підстав обмеження мирних зібрань.  

Необхідно зазначити, що деякі норми зазначених законопроєктів 

викликають заперечення. Зокрема, О. С. Шкарнега вказує, що положення 

щодо надання громадським організаціям без статусу юридичної особи права 

організовувати мирні зібрання є суперечливим з огляду на відсутність у них 
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адміністративно-процесуальної правосуб’єктності відповідно до ст. 43 КАС 

України, що унеможливлює їх участь в адміністративному процесі як 

сторони [241, с. 55]. 

Піддаються критиці положення законопроєктів щодо завчасного 

сповіщення про проведення мирного зібрання. У ст. 6 законопроєкту № 

3587–1 передбачено повідомлення суб’єкта владних повноважень про 

проведення зібрання у разі, коли організатор зібрання вважає за необхідне 

забезпечити безпеку учасників зібрання. Венеціанська комісія у Висновку від 

18 жовтня 2016 р. 854/2016 щодо двох проєктів закону про гарантії свободи 

мирних зібрань зазначила, що хоча таке положення і відповідає міжнародним 

стандартам, зокрема Керівним принципам зі свободи мирних зібрань, які 

було розроблено БДІПЛ у взаємодії з Венеціанською комісією, проте 

суперечить положенням ч. 1 ст. 39 Конституції України [206]. 

Слушною є позиція М.І. Смоковича про те, що у разі прийняття закону, 

який містить такі норми, виникають сумніви щодо його конституційності з 

огляду на норми самої Конституції України, а також Рішення 

Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. № 4–рп/2001 [203, с.24]. 

На нашу думку, більш вдалими є положення проєкту Закону № 3587, у 

ст. 7 якого передбачено мінімальний 48-годинний строк завчасного 

сповіщення про проведення мирного зібрання. Загалом такий термін 

відповідає законодавству України, а також надає можливість розгляду справи 

про обмеження мирного зібрання в межах строків, встановлених ст. 280 КАС 

України.  

 Ми вважаємо, що підстави обмежень, які наведені в проаналізованих 

законопроєктах, не відповідають ні положенням Конституції України, ні 

міжнародним стандартам свободи мирних зібрань. Так, у законопроєкті № 

3587 серед підстав обмеження мирних зібрань визначено мету зборів, яка 

«...полягає в ліквідації незалежності України, насильницькій зміні 

конституційного ладу, зміні території або державного кордону України, 
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захоплення державних або громадських будівель чи споруд, що 

перешкоджають діяльності Збройних Сил України або військових частин» 

[157]. У проєкті Закону № 3587–1 до підстав обмеження мирних зібрань 

віднесено спрямованість на ліквідацію незалежності України, зменшення 

меж території або звуження державного кордону України [158]. 

Наведемо окремі рішення ЄСПЛ із вказаного питання. У справі 

«Станков та об’єднана організації Македонії «Ілінден» проти Болгарії» 

(Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria) ЄСПЛ 

роз’яснює: «те, що група осіб закликає до автономії або навіть пропонує 

відокремлення частини території країни, вимагаючи таким чином 

фундаментальних конституційних та територіальних змін, не може 

автоматично виправдовувати заборону на її зібрання. Вимога щодо 

територіальних змін у висловленнях та на демонстраціях автоматично не 

створює загрозу територіальній цілісності країни та національній безпеці… 

Заходи запобіжного характеру щодо придушення свободи зібрань та 

вираження поглядів у випадках, що не стосуються підбурювання до вчинення 

насильства або відмови від демократичних принципів роблять погану 

послугу демократії, зокрема, ставлять її під загрозу. У демократичному 

суспільстві, заснованому на верховенстві права, політичним ідеям, що 

оспорюють існуючий порядок, реалізація яких здійснюється мирними 

засобами, має надаватися належна можливість їх вираження шляхом 

реалізації права на свободу зібрань, як і іншими законними способами. 

Отже… вірогідність того, що у ході мітингу… можуть бути зроблені 

сепаратистські заяви, не може виправдовувати заборону на проведення цих 

мітингів» [166]. 

Вважаємо, що норми, які стосуються обмеження свободи зібрань, не 

можуть бути ширшими за норми Основного Закону держави, та мають бути 

приведені у відповідність до ст. 39 Конституції України. Це твердження 

знаходить своє відображення і у висновках Венеціанської комісії [206], яка 
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підкреслює дозволеність тільки необхідного та співмірного втручання, а 

також можливість нормативного регулювання зібрань лише в питаннях часу, 

місця і способу їх проведення [229].  

На нашу думку, досліджувані проєкти законів потребують подальшого 

удосконалення, зокрема, з урахуванням Висновків Венеціанської комісії, 

проте загалом їх розробка є позитивним кроком на шляху до уніфікації 

правових норм у сфері регулювання мирних зібрань та судової практики.  

  Правове регулювання у сфері забезпечення права на свободу мирних 

зібрань здійснюється також нормативно-правовим договором. Фахівцями 

відмічається його відмінність від нормативно-правового акта. Так, 

Л. Л. Богачова слушно зазначає, що хоча вказані акти і мають спільні риси: 

нормативний зміст, письмова форма, невичерпність дії, адресованість 

неперсоніфікованому колу осіб, ухвалення суб’єктами нормотворчості, проте 

в системі джерел права нормативно-правовий договір займає окреме місце і 

не може бути різновидом нормативно-правового акта. Науковець виділяє такі 

самобутні ознаки нормативно-правового договору: він є результатом 

узгодженої волі сторін договору; встановлює, змінює чи скасовує норми 

права; його змістом є взаємні права та обов’язки сторін; він укладається й 

набуває чинності відповідно до встановленої процедури; юридична сила 

нормативно-правового договору залежить від правового статусу суб’єктів, 

що його укладають; виконання нормативно-правового договору гарантується 

державою, у тому числі шляхом застосування заходів примусового 

характеру [13, с. 10]. 

Розрізняють міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові 

договори. Міжнародним договором є угода між двома чи більше суб’єктами 

міжнародного права з питань, що становлять для них інтерес, та регулюється 

нормами міжнародного права. Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, є частиною 

національного законодавства України. Право на свободу мирних зібрань 
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регулюється такими міжнародними документами, як Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права від 16.12.1966 р., Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод від 16.09.1963 р., Керівні принципи зі 

свободи мирних зібрань (ОБСЄ). від 13-14.12.2014 р., Копенгагенський 

документ ОБСЄ від 20.06.1990 р. та ін. (проаналізовано у п. 1.3.).  

  Важливе місце у сфері права на свободу мирних зібрань займають 

кодифіковані акти – КУпАП, КК України, КАС України. Аналіз їх 

законодавчо визначених завдань дозволяє зробити висновок, що вони, 

передусім, спрямовані на охорону прав і свобод людини і громадянина, з-

поміж яких одними із основних є право на свободу мирних зібрань. Таке 

положення міститься у ст. 1 КУпАП [79], ст. 1 КК України [90].  

  КУпАП та КК України встановлюється відповідальність за 

порушення норм законодавства в досліджуваній сфері. Так, ст. 185–1 КУпАП 

передбачає, що порушення порядку організації та проведення масових 

заходів тягне за собою попередження або накладення штрафу. Ті самі дії, 

вчинені повторно протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного 

походу, демонстрації, – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на 

строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків 

заробітку, або адміністративний арешт строком до п’ятнадцяти діб. 

 І хоча ЄСПЛ у справі «Вєрєнцов проти України» (Vyerentsov v. 

Ukraine) вказав на те, що відсутність підстави – власне порядку проведення 

мирного зібрання, виключає можливість застосування покарання до осіб, що 

вчинили будь-які дії чи бездіяльність [170, п. 67], вказана стаття на сьогодні є 

чинною.  

Адміністративна відповідальність в аналізованій сфері передбачена 

також і для посадових осіб. Ст. 185-2 КУпАП передбачає, що надання 

посадовими особами для проведення з порушенням встановленого порядку 



 
 

 

56 

зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, 

технічних засобів або створення інших умов для організації та проведення 

зазначених заходів – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [79].  

 Зазначимо на актуальність і доцільність встановлення адміністративної 

відповідальності для посадових осіб за порушення законодавчих вимог щодо 

проведення мирних зібрань. Достовірної та повної статистики щодо таких 

правопорушень немає, але їх кількість, як показує аналіз судових рішень, є 

значною. Ефективне та своєчасне застосування адміністративної 

відповідальності за такі дії буде сприяти відновленню демократичності та 

справедливості реалізації права на свободу мирних заходів, попередженню у 

подальшому можливих зловживань у цій сфері. 

  Стаття 340 КК України встановлює відповідальність за незаконне 

перешкоджання організації або проведенню масових заходів, якщо це діяння 

було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства 

[90]. Зауважимо, що під час проведення мирних зібрань, у разі різних 

протиправних дій його організаторами та учасниками, може відбуватися 

грубе порушення громадського порядку, роботи транспорту, підприємств та 

установ, у таких випадках відповідальність настає за ст. 293 КК України [90]. 

Вважаємо, що можливим також є встановлення кримінальної 

відповідальності за ст.ст. 294, 295, 299 КК України, якщо має місце 

організація масових заворушень, заклики до погромів, блокування 

транспортних комунікацій та інші протиправні дії.  

 Обмеження права особи на мирні зібрання встановлюється лише на 

підставі закону та за рішенням суду. Законом, що регулює процедуру 

обмеження мирних зібрань в Україні, є КАС України, яким визначено: 

юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду 

адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та 

порядок здійснення адміністративного судочинства (ст. 1 КАС України) [78]. 
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Особливості провадження щодо встановлення обмежень на реалізацію права 

на свободу мирних зібрань, а також усунення перешкод та заборону 

втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань регулюються ст.ст. 

280, 281 КАС України (вказані норми детально аналізуються в п. 2.2.). 

 Важливими для регулювання правових відносин у сфері прав на 

свободу мирних зібрань є підзаконні акти; вони мають нижчу, порівняно з 

законом, юридичну силу; видаються уповноваженим органом публічної 

влади; є залежними від закону, мають вторинний характер. Недопустимим є 

поширення дії підзаконного акта на відносини, що виходять за часові або 

просторові межі дії відповідного закону, або на осіб, які не є суб’єктами його 

регулятивного впливу [183, с. 10]. 

  Дієвими у сфері реалізації права на свободу мирного зібрання є укази 

Президента України, постанови ВРУ, розпорядження та постанови КМУ.  

  Проаналізуємо окремі найбільш значущі для регулювання прав на 

свободу мирних зібрань підзаконні акти. Прийняття Указу Президента 

України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 

25.08.2015 р. № 501/2015 зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності 

держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення 

дієвого механізму захисту, вирішення інших проблем у зазначеній сфері (ст. 

1 Указу). Указом, серед інших завдань, передбачено забезпечення свободи 

мирних зібрань та об’єднань. Так, очікуваними результатами реалізації 

Національної стратегії у сфері проведення публічних заходів є:  

- забезпечення виконання позитивних обов’язків держави щодо  

свободи мирних зібрань (забезпечення їх безпеки); 

- унеможливлення безпідставного обмеження  

права на мирні зібрання [145].  

  Аналізуючи діяльність законодавчого органу у зазначеній сфері, 

зауважимо, що тривалий час порядок організації та проведення мирних 

зібрань регулював Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 р. № 
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9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР». Цим документом встановлювалася 

дозвільна процедура проведення мирних зібрань (шляхом отримання дозволу 

від органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування), що суперечить 

положенням ст. 39 Конституції України, яка встановлює повідомчий порядок 

проведення мирного зібрання (шляхом завчасного сповіщення органу 

виконавчої влади чи місцевого самоврядування).  

   Тому варто відмітити надзвичайну важливість Рішення КСУ від 

08.09.2016 р. № 6–рп/2016 за конституційним поданням Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у справі про завчасне сповіщення про 

проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій, яким визнано неконституційним Указ Президії Верховної Ради 

СРСР від 28.07.1988 р. № 9306-XI «Про порядок організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР», а також ч. 5 ст. 

21 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987–

XII [151]. Беззаперечно, визнання неконституційним цього Указу є 

позитивним звершенням на шляху до вдосконалення правового регулювання 

у сфері мирних зібрань, однак наразі існує правовий вакуум у досліджуваній 

сфері. Відкритим залишається законодавче вирішення питання щодо 

суб’єкта, форми, строків завчасного сповіщення суб’єктів владних 

повноважень про проведення мирного зібрання. 

 Вагому роль у сфері права на свободу мирних зібрань відіграють 

розпорядження та постанови КМУ. Серед них відзначимо Розпорядження 

КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р, яким затверджено план заходів з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та 

передбачено:  

- унеможливлення безпідставного та непропорційного обмеження 

права на мирні зібрання шляхом розроблення законопроєкту про правові 
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гарантії та механізми свободи мирних зібрань, з передбаченням, зокрема, 

спонтанних мирних зібрань, контрзібрань;  

- проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для 

громадськості щодо положень закону про свободу мирних зібрань;  

- розроблення нових та перегляд чинних нормативно-правових актів, у 

тому числі відомчих, які регламентують дії працівників правоохоронних 

органів під час мирних зібрань;  

- визначення та забезпечення виконання позитивних обов’язків 

держави щодо свободи мирних зібрань, проведення тренінгів та підготовку 

тренерів з числа правоохоронних органів щодо вивчення відповідних 

міжнародних стандартів та досвіду [70]. 

Аналіз наведених заходів свідчить про їх різноплановість та 

масштабність. Варто відзначити актуальність та необхідність інформаційно-

роз’яснювальної кампанії серед населення щодо законності проведення 

публічних заходів, удосконалення правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів під час мирних зібрань. 

Про ефективність прийнятого Плану заходів свідчить відповідна 

інформаційна довідка Міністерства внутрішніх справ України про його 

активну реалізацію, в якій зазначається про опрацювання Національною 

поліцією законопроєктів «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

(реєстраційний номер 3587) та «Про гарантії свободи мирних зібрань в 

Україні» (реєстраційний номер 3587–1). Працівники Національної поліції 

приймали участь у серії тренінгів щодо навчання груп перемовників з питань 

забезпечення свободи мирних зібрань та у тренінгах з питань забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час проведення мирних зібрань з 

урахуванням міжнародних стандартів та найкращого досвіду у цій сфері під 

егідою Консультативної місії ЄС в Україні та БДІПЛ ОБСЄ, за сприяння 

Консультативної місії Європейського Союзу [70].  
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 Важливими для дослідження вказаної проблематики є акти КСУ. 

Вони мають складну правову природу та є правовими актами, які 

приймаються органом, спеціально на те уповноваженим Конституцією 

України, з дотриманням встановлених форми і процедури, та є 

обов’язковими до виконання на території України. Це дає підстави вказувати 

на нормативно-правову природу рішень КСУ у справах про офіційне 

тлумачення Конституції України, адже таке тлумачення фактично є 

юридично визнаним способом конкретизації її приписів.   

Однак рішення і висновки КСУ не можуть підміняти закони та 

врегульовувати ті чи інші суспільні відносини. Отже, правові акти КСУ 

мають нормативний характер у тому розумінні, що вони фактично 

розкривають волю законодавця, конкретизують чинне законодавство 

України [237].  

  Актуальність таких Рішень КСУ у сфері забезпечення права на 

свободу мирних зібрань є беззаперечно значущою для утвердження України 

як правової, демократичної держави. КСУ у своєму Рішенні від 19.04. 2001 р. 

№ 4–рп/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання зазначив, що 

«право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити масові заходи є 

однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу свого 

світогляду і віросповідання, думки та слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно, 

письмово або в інший спосіб. При реалізації вказаних прав і свобод не 

повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших 

людей» [174]. 

 Зауважимо, що КСУ фактично започаткував дискусію щодо строку 

«завчасного» сповіщення про проведення мирного зібрання, яке стало 

підставою конституційного подання Міністерства внутрішніх справ України 

до КСУ з клопотанням дати офіційне тлумачення ч. 1 ст. 39 Конституції 
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України. КСУ у Рішенні від 19.04.2001 р. № 4–рп/2001 вказав, що такий 

строк повинен бути достатнім для здійснення органами виконавчої влади чи 

місцевого самоврядування позитивних зобов’язань для реалізації 

громадянами права на мирні зібрання або звернення до суду щодо обмеження 

вказаного права, та в той же час, тривалість такого строку не повинна 

обмежувати гарантоване ст. 39 Конституції України право на свободу 

мирних зібрань. У досліджуваному Рішенні КСУ зазначає, що визначення 

конкретних строків завчасного сповіщення про проведення мирного зібрання 

має бути предметом законодавчого регулювання [174]. Однак, як вже було 

зазначено, це питання залишається не врегульованим окремим нормативно-

правовим актом.  

 КСУ в Рішенні від 08.09.2016 р. № 6–рп/2016 визначив, що у правовій 

державі не може бути встановлений різний порядок проведення мирних 

зібрань залежно від їх організаторів і учасників, мети та місця, форми тощо 

тобто: в одних випадках вимагається отримати дозвіл, в інших – завчасно 

сповістити про намір провести таке зібрання. Стаття 24 Конституції України 

у взаємозв’язку з ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 39 зобов’язує державу створювати єдині 

правові механізми, що регулюють проведення громадянами, громадськими 

або релігійними організаціями, іншими суб’єктами права публічних мирних 

зібрань релігійного та нерелігійного характеру. Такі зібрання мають 

проводитися після завчасного сповіщення відповідними суб’єктами права 

органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. 

З огляду на наведене, КСУ дійшов висновку, що положення ч. 5  ст. 

21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23.04.1991 р. № 987–XII, а саме «в інших випадках публічні богослужіння, 

релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з дозволу 

відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради; клопотання про видачу вказаного дозволу подається 

не пізніше, як за десять днів до призначеного строку проведення 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6-pn-2016.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#n155
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богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не терплять 

зволікання», суперечать вимогам ст. ст. 8, 24, 35, 39 Конституції України, 

визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ цього 

Рішення [178]. 

Отже, КСУ займає особливе місце у сфері регулювання права особи 

на свободу мирних зібрань. Рішення КСУ дозволяють всебічно розкрити 

зміст цього права, сприяють його повній реалізації та усуненню підстав його 

порушення. Правові позиції КСУ спрямовують діяльність органів судової, 

виконавчої та законодавчої влади у таких питаннях.  

 Право на свободу мирних зібрань закріплюється також рішеннями 

національних судів. У п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 

01.11.1996 р. № 9 вказано: «відповідно до ст. 39 Конституції громадяни 

мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, завчасно сповіщаючи про них органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування. Справи про обмеження цього права 

розглядаються судами в порядку, встановленому для справ, що виникають з 

адміністративно-правових відносин» [144] (адміністративне провадження з 

цих питань аналізується у розділі 2). 

  У сфері реалізації права на свободу мирних зібрань діють норми 

звичаєвого права, яке найбільш поширене в країнах традиційних та 

релігійних правових сімей. Для країн романо-германської правової сім’ї 

використання норм звичаєвого права є характерним лише у випадках, 

встановлених законодавством. Значення норм звичаєвого права полягає у 

тому, що ним відпрацьовані основні положення регулювання тих чи інших 

суспільних відносин, які склалися протягом тривалого часу та є перевіреними 

практикою. У правовій системі України таке джерело права є субсидіарним. 

Наводячи приклад дії звичаєвого права щодо свободи мирних зібрань, 

зазначимо, що їх захист здійснюється судовими органами, які відповідно до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4191
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288
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звичаєвих норм є колегіальними, виборними, судді є авторитетними 

знавцями правових звичаїв, засідання судових органів звичаєвого права 

завжди були відкритими [10, с. 302-303]. Ці засади звичаєвого права 

характеризують судочинство і сьогодні.  

  До вторинних форм (джерел) права належать: правовий прецедент, 

правова доктрина. Юридична енциклопедія визначає правовий прецедент 

способом зовнішнього виразу і закріплення індивідуального правила 

поведінки, яке встановлюється компетентним органом державної влади для 

врегулювання конкретної життєвої ситуації і стає загальнообов’язковим у 

регулюванні аналогічних життєвих ситуацій [245].  

З-поміж правових прецедентів розрізняють судовий прецедент, який 

створюється вищими судовими органами, та адміністративний прецедент, 

який сформовано вищими органами влади [59]. Традиційно судовий 

прецедент є первинним джерелом права для країн англосаксонської правової 

сім’ї, а для країн романо-германської правової сім’ї він набуває статусу 

вторинного джерела права.  

  Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.12.2006 р. 

№ 3477–IV та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких дано ВРУ, а також практики 

ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, їх прецедентне право належить 

до джерел права України [142].  

 Так, наприклад, ЄСПЛ у своєму рішенні «Акгьол та Гьол проти 

Туреччини» (Akgöl and Göl v. Turkey) встановив, що мирна демонстрація, в 

принципі, не повинна викликати загрозу застосування кримінальної санкції 

[6]; у рішенні ЄСПЛ «Ібрагімов і інші проти Азербайджану» (Ibrahimov and 

Others v. Azerbaijan) зазначено, що рішення про розгін зібрання повинне бути 

обґрунтоване достатніми підставами [67]. 
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 Важливе значення для становлення та вдосконалення будь-якої 

правової системи має правова доктрина. М. В. Кармаліта зазначає, що в 

класичному розумінні правова доктрина є авторитетною думкою вчених, яка 

може виражатися у принципах, теоріях та концепціях. При цьому, значення 

правової доктрини полягає в її застосуванні у практичній діяльності шляхом 

впливу на державно-правове життя та вдосконалення правових норм [71, 

с. 98]. Відзначається, що сьогодні правова доктрина є методологією філософії 

права та підґрунтям законодавчого процесу [214].  

 Різнобічні аспекти права на свободу мирних зібрань розглядаються 

зарубіжними та вітчизняними науковцями. Наведемо лише окремі положення 

правової доктрини про право на свободу мирних зібрань. Так, Д. С. Пахов 

вказує, що у правовій доктрині та практиці зустрічаються різні 

формулювання для позначення цього права («право на мирні зібрання», 

«право на свободу мирних зібрань», «свобода мирних зібрань»), однак 

визначальним є те, що воно передбачає необхідність встановлення 

максимальних гарантій права громадян на висловлення своїх думок шляхом 

проведення зборів мирного характеру [125, с. 56].  

 Найбільше уваги, на нашу думку, приділяється розгляду 

різноманітних аспектів свободи мирних зібрань з позиції конституційного 

права. Зокрема, О. І. Клименко визначає свободу мирних зібрань у широкому 

розумінні як утверджену на рівні Основного Закону, юридично визнану 

можливість суб’єкта права задовольняти власний інтерес щодо вільного 

публічного вираження поглядів, агітації за них, реалізації інших прав та 

свобод, що проходить у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікету, 

наметового містечка чи іншого заходу, як із використанням 

звукопідсилювальної апаратури, аудіо– та відеоапаратури тощо, 

транспортних та інших технічних засобів, наметів, так і без них, що 

відбувається мирно та без зброї, не порушуючи прав та свобод інших 

суб’єктів права [77, с. 6]. Вважаємо наведену дефініцію занадто розгорнутою, 
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перевантаженою другорядними ознаками (зокрема, щодо вільного вираження 

своїх поглядів проти поглядів інших осіб), внаслідок чого губиться сутність 

права на свободу публічних заходів. 

  Предметний аналіз судових рішень з цієї категорії справ здійснили 

Р. О. Куйбіда [93], Р. С. Мельник [102], Т. І. Фулей[232], М. І. Смокович 

[203], які дійшли висновку про необхідність удосконалення судового захисту 

у сфері права на свободу мирних зібрань. Загалом правова доктрина про 

право на свободу мирних зібрань правниками досліджується досить 

ситуативно, однак розглянути більш повно її основні положення неможливо 

із врахуванням обсягу дисертаційного дослідження. Отже, закріплення права 

на свободу мирних зібрань здійснюється такими нормативно-правовими 

актами, як Конституція України; закони України; кодекси (КУпАП, КК 

України, КАС України); міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана ВРУ; підзаконні акти (укази Президента України, постанови ВРУ, 

розпорядження та постанови КМУ); акти органів місцевої влади, норми 

звичаєвого права, а також такими вторинними формами (джерелами) права, 

як правовий прецедент і правова доктрина.  

Аналіз правового регулювання права на свободу мирних зібрань 

свідчить про регламентацію нормативно-правовими актами його окремих 

аспектів, які, безперечно, є важливими для проведення публічних заходів, 

однак зазначена сфера діяльності потребує прийняття спеціального закону, в 

якому комплексно будуть встановлені повноваження уповноважених органів, 

правоохоронних органів, права і обов’язки організаторів, гарантії для 

учасників та інше.  

 

1.3. Міжнародні стандарти у сфері права на свободу мирних зібрань 

 

Для сучасного міжнародного права характерною є конкретизація 

загальнолюдських прав та свобод людини і громадянина. Інтеграція у світове 
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співтовариство будь-якої держави, зокрема, й України, неможлива без 

приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних 

орієнтирів та стандартів. Вони почали встановлюватися після закінчення 

Другої світової війни з метою уникнення повторення численних жахливих 

порушень прав людини та гарантування їх захисту у всіх правових системах.  

Поняття «стандарт» та «міжнародний стандарт» розглядається у 

словниковій та доктринальній літературі. В одному з найбільш авторитетних 

юридичних словників США Black’s Law Dictionary поняття «стандарт» 

визначено як письмовий ліміт, визначення або правило, які затвердженні 

відповідним органом у якості мінімально допустимого орієнтиру [253].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

поняття «стандарт» нормою, зразком, мірилом [26, с. 1187]. В Юридичній 

енциклопедії надається дане поняття в широкому розумінні слова – зразок 

(еталон), що приймають за вихідні для порівняння з ними інших об’єктів 

[245].  

Міжнародні стандарти – це міжнародно-правові норми і принципи, що 

закріплюють стандартизовані правила поведінки суб’єктів міжнародного 

права у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва. Вказується, що 

міжнародні стандарти встановлюють певні мінімальні вимоги, 

дотримуватися яких повинні всі держави, та містяться у міжнародних 

договорах та інших джерелах міжнародного права [245].  

Науковці поняття «міжнародний стандарт» розглядають більш 

ґрунтовно та широко. Так, П. М. Рабінович під ними розуміє закріплені у 

міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й функціонально 

універсальні принципи та норми, що за посередництвом вельми абстрактних, 

здебільшого оціночних, понять фіксують мінімально необхідний зміст і/чи 

обсяг прав людини, зумовлені досягнутим рівнем соціального розвитку і його 

динамікою, а також встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх 
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забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції 

[164, с. 26].  

Основними ознаками міжнародних стандартів є:  

- фіксація показників певного змісту або/і обсягу;  

- обов’язковість (бажаність) їх дотримання державами; 

- наявність специфічних санкцій політико-юридичного чи політичного 

характеру за їх порушення; 

- універсальність поєднана з можливістю різнозмістовної інтерпретації 

їх змісту чи/і у обсягу у різних культурних контекстах; 

- абстрактність застосовуваних у них термінів і понять; 

- історично змістовна динамічність. 

Міжнародні стандарти є вираженням зразкового розуміння та реалізації 

прав людини, їх власної та інструментальної цінності для держави та 

суспільства [185, с. 22]. Реалізація стандартів потребує створення 

міжнародних та внутрішньодержавних механізмів [118].  

У фаховій літературі визначають також поняття «міжнародні стандарти 

права на мирні зібрання». На думку М. Л. Середи, вони мають складну 

дворівневу структуру. З одного боку, до них належить сукупність принципів 

та норм, закріплених у основних міжнародно-правових документах у сфері 

прав людини щодо яких держави надають безпосередню згоду, з іншого – 

міжнародні стандарти становлять сукупність положень, що розвивають та 

конкретизують положення щодо захисту права на мирні зібрання, що 

знаходять своє відображення у нормативних актах провідних міжнародних 

організацій [196, с. 80]. Приєднуємося до висловленої думки. 

Міжнародні стандарти права на свободу мирних зібрань містяться у 

таких міжнародних договорах, як Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Керівні 

принципи зі свободи мирних зібрань 2007 р., Копенгагенський документ 
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ОБСЄ від 29.06.1990 р., Сіракузькі принципи тлумачення обмежень та 

відступів від положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права 1985 р., Компіляція висновків Венеціанської комісії стосовно свободи 

мирних зібрань та ін. 

Першим міжнародним актом, у якому було закріплено право на 

свободу мирних зібрань, стала Загальна Декларація прав людини 1948 р. 

Це право було зафіксовано у ст. 20: «Кожна людина має право на свободу 

мирних зібрань та асоціацій. Ніхто не може бути примушений вступати в ту 

чи іншу асоціацію» [58].  

 Вважаємо, що саме з прийняттям цього документа було встановлено 

міжнародний стандарт щодо безпримусового вступу людини до асоціацій та 

права на свободу мирних зібрань. Цей принцип не тільки дістав закріплення 

фактично у всіх подальших міжнародних документах, але й був значно 

розширений. 

На європейському рівні право на свободу зібрань вперше було 

зафіксовано у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 р. [82], саме так було започатковано європейську систему захисту прав 

та свобод людини [125, с. 57]. За своєю дієвістю та інституційною 

забезпеченістю Європейська конвенція не має собі рівних [212, с. 347]. 

 У подальшому основні засади Конвенції 1950 р. були розширені у 

Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 р. Щодо права на свободу 

мирних зібрань, в ній було встановлено, що кожна людина має право на 

свободу мирних зібрань і на свободу асоціацій з іншими на всіх рівнях, у 

тому числі в політичному, профспілковому та суспільному житті, що 

передбачає право кожної людини створювати спільно з іншими професійні 

союзи та вступати у них для захисту своїх інтересів [256]. 

До інших регіональних документів, в яких встановлено право на 

свободу об’єднань (асоціацій) та право на свободу мирних зібрань без зброї 

віднесемо Американську конвенцію прав людини 1969 р. [251]. Майже 
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аналогічними з цього питання є норми Африканської хартії прав людини та 

народів 1981 р. [250]. 

 Право на мирні зібрання включене також до ст. 21 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права (далі – Пакт), ратифікованого 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973 р. № 2148–

VIII [106]. Відразу зауважимо, що, на відмінну від Загальної Декларації прав 

людини 1948 р., в Пакті вказується про право на мирні зібрання, тоді як в 

Декларації – право на свободу мирних зібрань. Гарантування свободи 

зазначається у фаховій літературі, передбачає встановлення законом чіткого 

її обмеження з боку органів влади [247].  

 Стаття 21 Пакту доповнює вказане право так: користування цим 

правом не підлягає ніяким обмеженням, окрім тих, які накладаються у 

відповідності до закону і які необхідні в демократичному суспільстві в 

інтересах державної або суспільної безпеки, громадського порядку, охорони 

здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших осіб [106]. 

Підкреслимо значущість того, що обмеження вказаного права можливо лише: 

1) за законом; 2) у разі необхідності для демократичного суспільства; 3) в 

суспільних інтересах. 

 Загальним завданням ст. 21 Пакту вбачається захист організованих та 

неорганізованих (спонтанних) зібрань приватних осіб, які таким чином 

прагнуть досягти спільної мети, зокрема сформулювати та висловити певну 

позицію з того або іншого питання суспільного чи державного життя [102, 

с. 15].  

 Поняття «передбачено законом», «демократичне суспільство», 

«громадський порядок», «здоров’я населення», «національна безпека», 

«громадська безпека» та інші, які містяться у вказаному Пакті, 

роз’яснюються в міжнародних документах. Зокрема, в Сіракузьких 

принципах тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права (далі – Сіракузькі принципи), які 
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прийняті Економічною та Соціальною Радою ООН. Розглянемо окремі із них. 

 Поняття «передбачено законом» тлумачиться так: жодне обмеження 

прав людини не вводиться інакше, як відповідно до національного закону 

загального користування, що не суперечить Пакту і діє в момент введення 

обмеження. Закони, що передбачають обмеження на користування правами 

людини, не повинні бути довільними чи необґрунтованими. Правові норми, 

що обмежують користування правами людини, повинні бути чітко викладені 

і доступні кожному. Законом мають бути передбачені достатні гарантії та 

ефективні засоби правового захисту від незаконного або неправомірного 

введення або застосування обмежень прав людини [200]. 

  В Сіракузьких принципах цілком правильно вказується, що єдиного 

тлумачення демократичного суспільства немає, однак таким слід вважати те, 

яке: визнає і поважає права людини, проголошені в Уставі ООН і в Загальній 

декларації прав людини; вводить додаткові умови для застосування 

обмежень; в якому держава зобов’язана демонструвати, що такі обмеження 

не перешкоджають демократичному функціонуванню суспільства [200].  

  Підкреслимо окремі аспекти тлумачення таких понять, як 

«громадський порядок», «національна безпека», «громадська безпека», 

«здоров’я населення». Сіракузькими принципами встановлено, що 

відповідальними за громадський порядок є державні органи та їх 

представники, які контролюються під час здійснення ними своїх 

повноважень з боку парламенту, судових органів або інших компетентних 

незалежних структур. Обмеження деяких прав з метою захисту національної 

безпеки можливе тільки в тому випадку, коли такі заходи вживаються для 

захисту існування держави, її територіальної цілісності. Громадська безпека 

означає захист від загрози для безпеки людей, їх життя або фізичного 

здоров’я, а також проти заподіяння серйозного збитку їхньому майну. 

Обмеження певних прав з метою захисту здоров’я населення є 

виправданими, якщо держава прагне безпосередньо запобігти захворюванню 
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або загрозі фізичному здоров’ю, або забезпечити догляд за хворими чи 

потерпілими [200]. 

 У рішеннях ЄСПЛ у справах «Сергій Кузнєцов проти Росії» (Sergey 

Kuznetsov v. Russia) [173], «Оя Атаман проти Туреччини» (Oya Ataman v. 

Turkey) [165] містяться правові позиції щодо необхідності прояву владою 

толерантності до мирних зібрань, незважаючи на наявність певного 

втручання у загальний перебіг життя внаслідок їх проведення, оскільки в 

іншому випадку свобода мирних зібрань буде позбавлена своєї суті. Однак 

обов’язковою умовою прояву такої толерантності є відсутність актів 

насильства з боку демонстрантів. 

 Доцільною є позиція ЄСПЛ, який зазначає, що заборона проведення 

зібрань з посиланням на можливі порушення громадського порядку, повинна 

бути обгунтована достовірними доказами. При цьому такі порушення мають 

нести реальну загрозу громадському порядку. «Вірогідність незначних 

інцидентів не може слугувати обґрунтуванням заборони на проведення 

мітингів…» [ п.94] [223].  

 Право на свободу мирних зібрань зафіксовано і в окремих документах 

Організації із безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Так, держави-

учасниці Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСС 

(29.06.1990 р.) підтвердили, що кожна людина має право на мирні зібрання і 

демонстрації. Будь-які обмеження, що можуть встановлюватися щодо 

здійснення цих прав, пропонуються законом і мають відповідати 

міжнародним стандартам [51].  

 Нововведення щодо права на свободу мирного зібрання встановлено 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, яка була 

ратифікована в Україні Законом «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів 

№№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» № 475/97–ВР від 17.07.1997 р. Стаття 11 

«Свобода зібрань і об’єднання» Конвенції проголошує право кожної особи на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/475/97-%D0%B2%D1%80
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свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи 

право створювати профспілки та вступати до них для захисту власних 

інтересів. Її п. 2 підкреслюється, що здійснення цих прав не підлягає жодним 

обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки, 

для запобігання злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту 

прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню 

законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу 

збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави [82]. Аналіз 

вказаної статті дозволяє нам зробити висновок: вказана стаття за своїм 

змістом тісно пов’язана із п. 1 ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права щодо користування особою правом на мирні зібрання та п. 2 

ст. 22 цього Пакту про право кожної особи разом з іншими особами 

створювати профспілки для захисту своїх прав. Новизною наведеної статті є 

те, що в ній вперше вказано про осіб адміністративних органів держави, 

щодо яких можуть бути здійсненні законні обмеження. 

 Під егідою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 

були розроблені задля сприяння досягненню цілей реалізації права на 

свободу об’єднання Керівні принципи зі свободи мирних зібрань (2007 р.). 

Вони містять мінімальні норми, які мають бути дотримані у сфері 

забезпечення права особи на свободу мирних зібрань. 

 До них віднесено: презумпція на користь проведення зібрань; 

позитивне зобов’язання держави щодо сприяння мирним зібранням та 

їхнього захисту; законність; пропорційність; недискримінація; належна 

адміністрація; відповідальність адміністративного органу [187].  

 Варто відмітити, що, у контексті Керівних принципів, термін «збори» 

означає навмисну і тимчасову присутність у громадському місці, яка не є 

будівлею або спорудою, групи осіб з метою висловлення спільних інтересів. 

Участь у публічних зборах повинна бути добровільною. Від охочих брати 
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участь у зборах не слід вимагати отримання дозволу на їх проведення. У 

законодавстві слід чітко і однозначно встановити презумпцію на користь 

свободи проведення мирних зібрань. Закон, відповідно до якого будуть 

накладатися обмеження, повинен відповідати міжнародному законодавству у 

сфері прав людини [187]. 

 Процесуальні питання повинні розв’язуватися таким чином:  

а) у положеннях закону про попереднє повідомлення слід передбачати 

подання про наміри, а не подачу заяви з проханням про дозвіл проведення 

зборів;  

б) процес повідомлення не повинен бути обтяжливим або 

бюрократизованим. Подання повідомлення може бути неможливим у разі 

стихійного виникнення зборів [187]. 

 Керівні принципи визначають умови застосування законодавства про 

свободу мирних зібрань: передбачається попереднє планування заходів 

спільно з співробітниками правоохоронних органів; організатор зборів 

попередньо повинен обговорити з правоохоронними органами заходи 

безпеки; держава зобов’язана захищати учасників мирного зібрання від спроб 

його зірвати, або перешкоджати його проведенню; всі витрати, пов’язані із 

забезпеченням достатнього рівня безпеки, покладаються на державу; 

національне законодавство повинно містити положення про застосування 

сили та перерахувати обставини, що виправдовують застосування сили; у 

разі перевищення застосування сили співробітники правоохоронних органів 

повинні бути притягнуті до цивільно-правової та/чи кримінальної, а також 

дисциплінарної відповідальності; організаторів зборів не слід залучати до 

відповідальності за невиконання ними своїх обов’язків за умови, що вони 

доклали розумні зусилля до їх виконання, а також за дії окремих осіб та 

агентів–провокаторів; відповідальність організаторів настає тільки у разі 

невиконання законних вказівок правоохоронних органів; у проведенні зборів 
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можуть приймати участь розпорядники, спостерігачі, представники засобів 

масової інформації [187, с. 13-19]. 

  Вказані принципи – це обов’язкові правила поведінки для будь-яких 

адміністративних та судових органів, які у процесі свого функціонування 

приймають рішення про реалізацію приватними особами вказаного права. 

Тобто, вони (принципи) не потребують додаткового закріплення на рівні 

нормативно-правових актів. Водночас варто, щоб кожна держава знайшла 

можливість підтвердити їх обов’язковий характер за рахунок включення до 

національного законодавства [102, с. 20-21].  

 Важливими у сфері захисту права на свободу мирних зібрань є 

висновки Венеціанської комісії (Європейської комісії за демократію через 

право), які є коротким викладом її позицій, ухвалених у процесі аналізу 

відповідних законопроєктів у різних країнах. Венеціанська комісія є 

дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права, вона надає 

висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським 

стандартам і цінностям. Комісію було засновано як інструмент 

конституційного будівництва в умовах демократичних змін, які відбулися у 

державах Центральної та Східної Європи на початку 1990-х років.  

 Венеціанська комісія – це інституція, у якій наразі мають 

повноправне членство 61 країна [69, с. 8], включаючи всі країни-члени Ради 

Європи, а також Киргизстан, Чилі, Республіку Корея, Марокко, Алжир, 

Ізраїль, Туніс, Перу, Бразилію, Мексику. До її складу входять незалежні 

експерти – університетські професори, які викладають конституційне та 

міжнародне право, відомі юристи, судді конституційних та верховних судів, 

науковці. Венеціанська комісія підготувала сотні висновків і десятки 

досліджень, кодексів та керівних принципів у різних сферах конституційного 

права. Результатами її роботи користуються національні та міжнародні 

інституції, зокрема, Європейський Союз. Європейський суд з прав людини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8)
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здійснив посилання на висновки Венеціанської комісії у більш, ніж 40 своїх 

рішеннях [27]. 

 У сфері захисту права на свободу мирних зібрань Венеціанська 

комісія підготувала вагомі рекомендації для багатьох країн. Зокрема, для 

України Венеціанська Комісія спільно з ОБСЄ/БДІПЛ підготувала низку 

узагальнюючих досліджень у сфері окремих прав та основоположних свобод 

людини, зокрема Керівні принципи щодо свободи мирних зібрань, ухвалені 

2007 р. (переглянуті 2010 р.), і Керівні принципи щодо перегляду 

законодавства про свободу совісті та релігії 2004 р. [69, с.12].  

 У 2016 році було надано спільний висновок щодо проєктів законів 

«Про гарантії свободи мирних зібрань» (№3587) і «Про гарантії свободи 

мирних зібрань в Україні» (№3587–1). Експерти дійшли висновку, що обидва 

проєкти, представлені для оцінки, в цілому відповідають міжнародним 

стандартам та зазначають, що: «представлені проєкти законів можна 

розглядати як крок на шляху до прийняття спеціального нормативно-

правового акта в цій галузі, за умови подальшого вдосконалення, обидва 

законопроєкти стануть хорошою основою для майбутньої правової бази». 

Експерти також надали кілька загальних рекомендацій, які мають 

відношення до обох проєктів, а також висловили окремі зауваження до 

деяких положень проєктів [29].  

 Серед висловлених зауважень необхідно звернути увагу на те, що 

обидва законопроєкти визначали поняття «зібрання» через слово «захід», 

тоді як комісія порекомендувала – «зібрання людей із метою висловитися» 

(«gathering of people for expressive purposes»). З обох законопроєктів 

порадили виключити можливість обмеження свободи мирних зібрань з 

огляду на їх мету (законопроєкти передбачали можливість обмеження 

мирних зібрань, якщо їх мета – ліквідувати незалежність України чи 

порушити її територіальну цілісність), а також переглянути намір 

законодавців виключити з майбутніх нормативно-правових актів певні види 
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зібрань (йдеться, насамперед, про непоширення дії законів на зустрічі з 

народними депутатами, кандидатами в депутати та на пост Президента) [21, 

с. 33]. Вказані зауваження, на нашу думку, потребують врахування.  

  В юридичній літературі виділяють основні елементи нормативного 

змісту права на свободу мирних зібрань: визнання права на свободу мирних 

зібрань як одного з основних прав людини; визнання того, що це право 

притаманне всім індивідам, воно є невід’ємним; визначення підстав для його 

обмеження; визначення окремих категорій осіб, щодо яких діють обмеження 

на реалізацію права на свободу мирних зібрань; встановлення того, що будь-

які обмеження права на свободу мирних зібрань можуть мати місце 

винятково на підставі закону або за рішенням суду і відповідно до норм 

міжнародних договорів у сфері захисту прав людини [125, с. 61]. 

 Дослідження змісту універсальних та регіональних договорів щодо 

прав людини у сфері свободи мирних зібрань дозволяє зробити такі 

висновки: по-перше, право на мирні зібрання є важливою складовою 

частиною міжнародних стандартів з прав людини, визнається практично 

усіма міжнародними договорами щодо прав людини універсального і 

регіонального характеру; по-друге, право на мирні зібрання не є абсолютним 

правом, оскільки кожен з міжнародних договорів встановлює умови і 

обставини, за яких це право може бути обмежене; по-третє, у міжнародному 

праві є консенсус щодо того, які саме умови можуть бути визнані належними 

для обґрунтування обмеження права на мирні зібрання; по-четверте, 

враховуючи вражаючу схожість способів закріплення права на мирні 

зібрання у ключових міжнародних універсальних і регіональних договорах з 

прав людини є усі підстави стверджувати, що вони є тим мінімальним 

стандартом, який слід приймати за вихідний при порівнянні національних 

стандартів захисту права на мирні зібрання [196, с. 84]. 

  Отже, універсальні стандарти права на свободу мирних зібрань 

встановлені міжнародними та регіональними документами. До першої групи 
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належать: Загальна Декларація прав людини, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, до 

другої – Копенгагенська нарада Конференції щодо людського виміру НБСЄ, 

Хартія основних прав Європейського Союзу, висновки Венеціанської комісії, 

Американська конвенція прав людини, Африканська хартія прав людини та 

народів та ін.  

 Аналіз їх змістовних положень дозволяє зробити висновок про їх 

універсальність, базування на їх засадах основних прав та свобод людини, 

поступове розширення обсягу права на свободу мирних зібрань: включення 

права на свободу профспілок, проведення мирних зібрань з обмеженнями на 

законних засадах – з метою захисту демократичного суспільства в інтересах 

національної та громадської безпеки, громадського порядку, охорони 

здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших осіб. 
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Висновки до розділу 1  

 

Підсумовуючи все вищенаведене, в контексті розгляду питання 

загальної характеристики права на свободу мирних зібрань як об’єкта 

адміністративно-правової охорони, складовими якого є предметний аналіз 

понятійно-категоріального апарату, з’ясування специфіки нормативного 

регулювання свободи мирних зібрань, висвітлення національних і 

міжнародних гарантій права на свободу мирних зібрань, доходимо наступних 

узагальнень. 

 Визначено, що поняття «реалізація права на мирне зібрання» активно 

розробляється в юридичній літературі як одне із фундаментальних, основних у 

сфері прав особи. Доктрина права визначає його як правове явище, 

безпосередню форму демократії, мирну масову акцію; його основними 

ознаками є: спільна мета, кількість учасників, певний ступінь організованості, 

тривалість у часі, відсутність застосування сили; до критеріїв – забезпечення 

участі громадян в управлінні справами суспільства та держави, вирішення 

питань, які становлять суспільний інтерес, відкритість їх вирішення.  

 З’ясовано, що погляди дослідників в аспекті визначення понять «мирне 

зібрання» та «право на свободу мирних зібрань» не є істотно суперечливими; 

більш однозначними є визначення таких форм мирних зібрань, як мирні 

збори, мітинги, походи, демонстрації. Менш розробленими є поняття 

«пікетування», «голодування», «наметові містечка». Право на мирні зібрання 

характеризується як фундаментальне і основне, яке належить до основних 

категорій природних прав та свобод. 

 Проаналізовано дискусію в юридичній літературі з приводу того, до 

колективних чи індивідуальних прав особи належить відносити право на 

свободу мирних зібрань. Зроблено висновок, що таке право є індивідуальним, 

оскільки особа його реалізує безпосередньо й особисто та несе персональну 

відповідальність за свої дії. 
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 З’ясовано доцільність обмеження права іноземців приймати в Україні 

участь у мирних заходах політичного характеру.  

 Констатовано, що прогалиною та недоліком національного 

законодавства є відсутність визначення поняття «мирне зібрання», його 

форм, критеріїв їх розмежування. 

 Зроблено висновок про необхідність прийняття спеціального закону 

про право на свободу мирних зібрань. 

 Встановлено, що право на свободу мирних зібрань, як одне з 

фундаментальних прав людини та громадянина, закріплено у Конституції 

України, а також фрагментарно забезпечується деякими законами України, 

що є недостатнім для його ефективної реалізації.  

 Досліджено, що правова відповідальність за порушення норм 

законодавства у сфері реалізації свободи зібрань здійснюється відповідно до 

правових положень КУпАП, КК України лише на підставі закону та за 

рішенням суду. Особливості провадження щодо встановлення обмежень на 

реалізацію права на свободу мирних зібрань регулюються ст. ст. 280, 281 

КАС України.  

 Доведено дієвість у сфері реалізації права на свободу мирного зібрання 

актів КСУ, указів Президента України, постанов ВРУ, розпоряджень та 

постанов КМУ. У вказаній сфері застосовуються також норми звичаєвого 

права, яке найбільш поширене в країнах традиційних та релігійних правових 

сімей. Фактично сформована правова доктрина з теорії та практики права на 

свободу мирних зібрань, про що свідчить різнопланова та ґрунтовна розробка 

науковцями цієї проблематики.  

 Особливе місце у сфері права особи на свободу мирних зібрань 

належить рішенням КСУ, завдяки яким розкрито зміст цього права. Рішення 

КСУ сприяють його повній та всесторонній реалізації та усуненню підстав 

порушення законності. Правові позиції КСУ є орієнтиром у діяльності 

органів судової, виконавчої та законодавчої влади з досліджуваних питань. 
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 З’ясовано, що з прийняттям Загальної Декларації прав людини 1948 р. 

встановлено міжнародний стандарт щодо безпримусового вступу людини до 

асоціацій та права на свободу мирних зібрань, який не тільки дістав 

закріплення у всіх подальших міжнародних документах, а й був значно 

розширений; вперше на європейському рівні право на свободу зібрань було 

зафіксовано у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 р.; основними регіональними документами, в яких встановлено право на 

свободу мирних зібрань, є Американська конвенція прав людини 1969 р. та 

Африканська хартія прав людини та народів 1981 р. 

 З’ясовано, що такі поняття, як «передбачено законом», «демократичне 

суспільство», «громадський порядок», «здоров’я населення», «національна 

безпека», «громадська безпека» вперше наведені у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права та в подальшому, роз’яснюються в 

міжнародних документах, зокрема, в Сіракузьких принципах.  

 Підкреслено значущість права на мирне зібрання як основоположної 

складової міжнародних стандартів з прав людини, яке відображено у такому 

розумінні у більшості міжнародних правових документів та законодавстві 

зарубіжних країн.  
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РОЗДІЛ ІІ 

 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАХИСТУ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ПРАВА НА МИРНІ 

ЗІБРАННЯ 

 

2.1. Адміністративний суд як суб’єкт захисту права на мирні зібрання 

 

 Розвиток України як правової, демократичної держави передбачає 

наявність не лише ефективної системи забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина, але й їх захисту від будь-яких порушень, у тому числі з боку 

суб’єктів владних повноважень. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на три гілки 

(законодавчу, виконавчу та судову) [85]. Функціонування судової влади 

слугує юридичною гарантією забезпечення конституційного права на 

судовий захист прав та свобод людини і громадянина, права кожного на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень, передбачених ч. 2 ст. 55 Основного Закону України.  

 Ознаками судової влади є незалежність, самостійність, відособленість 

та виключність. Незалежність судової влади полягає в автономному 

(власному, індивідуальному) виробленні об’єктивних правових висновків у 

кожній конкретній справі, а також відсутності зовнішнього протиправного 

впливу на її діяльність. Самостійність судової влади виявляється у наявності 

усіх законних повноважень, що необхідні при реалізації її функцій. Під 

відособленістю необхідно розуміти особливе місце судової влади у 

державному механізмі та її непідпорядкованість іншим державним органам. 

Виключність судової влади випливає з можливості здійснення судової влади 

виключно судами та неможливості делегування своїх повноважень іншим 

органам чи особам [2, с. 9-10].  
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 Досить дискусійним у науковій літературі є питання функцій судової 

влади. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови під 

функцією розуміється: 1) явище, що залежить від іншого явища та є формою 

його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-, чого-

небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; 3) призначення, роль чого-

небудь [26, c. 1552]. У теорії держави і права функції держави визначають як 

головні напрямки та види діяльності держави, обумовлені її цілями та 

завданнями, і такі, що характеризують її сутність [201, с. 46]. 

 З огляду на наведене, влучним вбачається розгляд поняття функцій 

судової влади, які фахівцями визначаються з різних наукових позицій:  

  1) функції судової влади розглядають відповідно до основних напрямів 

її діяльності, які виражають її сутність, соціальне значення, цілі та завдання 

[57, с. 30];  

 2) у теорії держави та права до функцій судової влади відносять 

відправлення правосуддя, а також здійснення захисту прав та свобод людини 

і громадянина [59, с. 134-135]; 

 3) визначають дві функції судової влади – правосуддя і контроль [244, 

с. 23]; 

 4) функції судової влади поділяють на зовнішні та внутрішні. До 

зовнішньої функції відносять здійснення правосуддя як прояв основного 

призначення судової влади у суспільстві, до внутрішньої – функцію судового 

управління, яка полягає в організаційному забезпеченні діяльності суду з 

метою сприянню здійснення правосуддя [57, с. 34];  

  5) функції судової влади структурують за трьома групами: 1) захист 

прав і свобод людини і громадянина, охорона конституційного ладу України; 

2) функція правосуддя, судового контролю, розгляду справ у порядку 

окремого провадження, тлумачення Конституції та законів України 

Конституційним Судом України тощо (друга група функцій є похідною від 



 
 

 

83 

першої, оскільки визначає легальну процедуру здійснення функцій першої 

групи); 3) внутрішні функції, пов’язані з судовим управлінням [205, с. 13]. 

 Фактично з кожної наведеної нами позиції йде наукова дискусія. 

Найбільш активно вона здійснюється щодо судового контролю. Наведемо 

деякі приклади. 

 Науковець Д. С. Терлецький вказує, що «суд як інституціональний 

носій влади судової поряд із здійсненням правосуддя виконує функції 

судового контролю відносно посадових осіб й органів інших гілок влади, 

формально і фактично виступаючи останньою інстанцією у спорах, де 

стороною у справі виступає державна влада». Автор виділяє судовий 

адміністративний та судовий конституційний контроль [210, с. 203].  

 Цікавою є точка зору білоруського дослідника Є. В. Богданова, який 

зазначає, що судовий контроль спрямований на досягнення цілей судової 

влади та неможливий поза межами правосуддя, а судове управління 

пов’язане з організаційним забезпеченням діяльності судів та не являє собою 

форму реалізації судової влади, отож єдиною формою реалізації судової 

влади є правосуддя [14, с. 252]. 

  Судово-конституційний контроль, на думку С. К. Зайганової, є не 

окремою функцією судової влади, а завданням правосуддя і здійснюється в 

його рамках [57, с. 34]. 

 Натомість, Л. П. Сушко зазначає, що судовий контроль є самостійною 

формою реалізації судової влади, так само, як і правосуддя [209, с. 15]. Окрім 

цього, науковцем визначено наступний перелік форм реалізації судової 

влади: здійснення правосуддя; судовий нагляд; судове управління; судовий 

контроль в державному управлінні; судовий конституційний контроль [209, 

с. 10]. Ми не можемо погодитись з такою позицією.  

 Вважаємо, що основоположний характер функції правосуддя є 

беззаперечним та не викликає сумніву. Сутність правосуддя є налагодженою 

у процесуальному порядку діяльністю спеціально уповноваженими на те 
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органами (судами) судової влади щодо розгляду та вирішення кримінальних, 

цивільних, господарських, адміністративних справ та адміністративних 

проваджень із застосуванням норм матеріального права, із вжиттям у 

необхідних випадках заходів державного примусу з метою захисту та 

охорони прав громадян, державних та суспільних інтересів [89, с. 646]. 

 Вбачається обґрунтованою позиція М. І. Смоковича, який, 

досліджуючи функції судової влади, вказав, що, враховуючи положення ч. 1 

ст. 124 Конституції України, ними є лише здійснення правосуддя, усі інші 

повноваження суду, які не пов’язані з функцією правосуддя, є 

управлінськими [204, с. 103]. Варто підтримати погляд М. І. Смоковича, що 

основною функцією судової влади є правосуддя.  

 Наведена думка дістає своє підтвердження і в позиції КСУ, який в 

ухвалі від 14.10.1997 р. № 44 наголосив, що правосуддя – це самостійна 

галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду та 

вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій законом 

процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ [219]. 

Правосуддя за своєю суттю визнається таким виключно, якщо воно 

відповідає вимогам справедливості та забезпечує ефективне поновлення в 

правах [176].  

 Правосуддя характеризується наступними ознаками: 

 1) виняткове коло суб’єктів реалізації. Правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами в особі суддів, а також за участю народних 

засідателів, присяжних (ч. 1 ст. 15 Закон України «Про судоустрій та статус 

суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII) [154]; 

 2) особлива мета – ефективний захист прав, свобод та інтересів 

суб’єктів, що реалізується в процесуальних формах; 

 3) законодавчо регламентована процесуальна форма відправлення 

правосуддя. В Україні відповідно до ч. 1 ст. 18 Закон України «Про 

судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII суди загальної 
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юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні 

правопорушення. Розгляд справ кожної із зазначених категорій передбачає 

діяльність судів, яка провадиться за неоднаковими процесуальними 

правилами, сформульованими з урахуванням характеру вирішуваних 

правових конфліктів. Така судова діяльність вважається формою 

відправлення правосуддя і називається судочинством [3, с. 6]. 

 Правосуддя в адміністративних справах здійснюється 

адміністративними судами у формі адміністративного судочинства. 

Розглянемо законодавчо встановлене право кожної особи подати скаргу до 

судових органів у разі порушення її прав і свобод органами влади та 

місцевого самоврядування, завдання та мету діяльності адміністративного 

суду, його систему та юрисдикцію, враховуючи що саме ним здійснюється 

такий судовий захист. 

 У Рішенні Конституційного Суду України від 25.11.1997 р. № 6-зп 

«Щодо офіційного тлумачення ч. 2 ст. 55 Конституції України та ст. 248-2 

Цивільного процесуального кодексу України» зазначено, що «частину другу 

ст. 55 Конституції України необхідно розуміти так, що кожен громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства має право оскаржити в суді 

загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого суб’єкта 

владних повноважень, якщо вважають, що такі рішення, дія чи бездіяльність 

порушують їхні права і свободи або перешкоджають здійсненню цих прав і 

свобод, а тому потребують правового захисту в суді. Такі скарги підлягають 

безпосередньому розгляду в судах, незалежно від того, що прийнятим раніше 

законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до 

органу, посадової особи вищого рівня стосовно до того органу та посадової 

особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність)» 

[175].  
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 Завданням адміністративного судочинства, відповідно до ст. 2 КАС 

України, є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів 

у сфері публічно-правових відносин з метою захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень (п. 7 ст. 4 КАС України) [78].  

 Захист прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових 

відносин є конституційною метою діяльності адміністративних судів.  

 В Україні діє трирівнева система судів, яку, відповідно до норм Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII, 

становлять місцеві суди, апеляційні суди та Верховний Суд [154].  

 Систему адміністративних судів побудовано за принципом доступності 

правосуддя для громадян і незалежності суддів від впливу інших органів 

влади [4, с. 129]. Адміністративні суди першої інстанції представлені 

місцевими адміністративними судами, а саме окружними адміністративними 

судами та місцевими загальними судами.  

 Юрисдикція місцевих загальних судів, як адміністративних судів, 

визначається в ч. 1 ст. 20 КАС України та поширюється на: 

 1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

 2) адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом чи процесом 

референдуму, щодо: оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних 

виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій; 

уточнення списку виборців; оскарження дій чи бездіяльності засобів масової 

інформації, інформаційних агентств, організацій, їх посадових та службових 

осіб та ін.;  

 3) адміністративні справи, які пов’язані з перебуванням іноземців та 

осіб без громадянства на території України, щодо: примусового повернення в 

країну походження іноземців та осіб без громадянства; примусового 
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видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; затримання 

іноземців або осіб без громадянства з метою забезпечення їх передачі 

відповідно до норм міжнародних договорів України про реадмісію та ін.; 

 4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої 

служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 

1-3 частини першої цієї статті;  

 5) адміністративні справи щодо оскарження рішень Національної 

комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі ЗУ «Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років» [78]. 

 Відповідно до ч. 2 ст. 20 КАС України окружним адміністративним 

судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частиною 

першою вказаної статті [78]. 

 Аналіз судової практики місцевих адміністративних судів дозволяє 

зробити висновок, що основними підставами подання апеляційних позовів є: 

прийняття в окремих випадках судових рішень відповідно до Порядку 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 

встановленого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 р. № 

9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР», який на сьогодні вже є нечинним; 

неможливість органами місцевої виконавчої влади та місцевого 

самоврядування забезпечити громадську безпеку та правопорядок під час 

проведення заявлених заходів, спонтанність та/або несвоєчасність 

попередження про їх проведення, можливість проведення контрзібрань та 

інше (детально розглянуто у Розділі 3).  

 Друга ланка представлена окружними апеляційними 

адміністративними судами. Апеляційні адміністративні суди переглядають 

судові рішення місцевих адміністративних судів, що знаходяться у межах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88
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їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди 

апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 23 КАС України) [78].  

 Найбільш гучними справами, які розглядалися апеляційними судами 

України з питань законності проведення мирних зібрань, є справа М. В. 

Шмушковича (апеляційний суд Одеської області) та О. О. Вєрєнцова 

(апеляційний суд Львівської області). Вказані апеляційні суди залишили 

рішення судів першої інстанції без змін, що стало підставою звернення 

заявників до ЄСПЛ. Розглянувши справи, Європейський суд постановив про 

порушення зазначеними українськими судами під час розгляду справи М. В. 

Шмушковича ст. 11 Конвенції, а під час розгляду справи О. О. Вєрєнцова 

ст. ст. 11, 7, п. 1 та пп.. «b» п. 3 ст. 6 Конвенції, п. 1 та пп. «с» п. 3 ст. 6 

Конвенції, порушення п. 1 та пп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції, порушення п. 1 ст. 6 

Конвенції. За рішенням ЄСПЛ на державу-відповідача покладено обов’язок 

відшкодування заявникам моральної шкоди. Наведений приклад показує ще 

недостатню компетентність та професіоналізм апеляційної ланки судової 

системи України. 

 Апеляційні адміністративні суди також діють як суди першої інстанції 

у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної 

виборчої комісії, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених 

осіб, крім справ підсудних Верховному Суду (ч. 2 ст. 22 КАС України); 

справи за позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів 

суспільної необхідності, а також інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

можуть бути розміщені, спори за участю суб’єктів владних повноважень 

щодо ефективності здійснення державно-приватного партнерства та спори, 

які можуть виникати у зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів 

конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу (ч.3 

ст. 22 КАС України) [78]. 

 Судом касаційної інстанції виступає Верховний Суд, у складі якого діє 

Касаційний адміністративний суд, до повноважень якого належить перегляд 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n43
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судових рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у 

касаційному порядку як суду касаційної інстанції (ч. 1 ст. 24 КАС України) 

[78].  

 Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що до 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надходить 

незначна кількість справ щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, як 

наслідок маємо відсутність формування ґрунтовної судової практики.  

Отже, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, 

апеляційні адміністративні суди, місцеві адміністративні суди, а саме 

окружні адміністративні суди та місцеві загальні суди, відповідно до 

українського законодавства повноважні розглядати справи з питань реалізації 

права особи на свободу мирних зібрань. Однак, недостатність судової 

практики (переважно апеляційної ланки судової системи України) зумовлює 

прийняття судових рішень, які суперечать конституційним нормам, діючому 

законодавству і, як наслідок цього, призводять до звернення позивачів до 

ЄСПЛ. 

 Перейдемо до з’ясування сутності та поняття адміністративного 

судового захисту, підстав його виникнення та ознак, а також спільних ознак з 

іншими судовими формами захисту та специфіки.  

 Адміністративними судами здійснюється адміністративний судовий 

захист, саме він вирішує спори в особливій процесуальній формі, що 

пов’язані із порушенням суб’єктивних прав і законних інтересів. Судова 

форма захисту має універсальний характер, оскільки у судовому порядку 

можна захистити будь-яке суб’єктивне право або законний інтерес. 

Процесуальна форма являє собою гарантію винесення законного та 

обґрунтованого судового акта у справі, а, отже, – захисту суб’єктивних прав 

громадян [32, с. 42]. Лише суд може оцінити законність різноманітних 

адміністративних рішень органів державної влади, що прямо чи побічно 

стосуються реалізації права на мирні зібрання в Україні або притягнути 
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учасників мирних зібрань до адміністративної відповідальності. Крім того, 

лише до суду можна звернутися з позовом про усунення обмеження у 

реалізації цього права [196, с. 148].  

 Судовий адміністративний захист має як спільні з іншими судовими 

формами ознаки захисту, так і свою специфіку. До спільних ознак відносять: 

його судову діяльність як носія судової влади; здійснення у процесуальній 

формі; дотримання процесуальної форми; універсальний характер, що 

дозволяє захистити будь-яке порушене право чи законний інтерес; 

забезпечення реалізації специфічного за змістом та функціями 

конституційного права на захист як фундаментального процесуального 

засобу захисту [32, с. 56].  

 Специфіку судового адміністративного процесу як різновиду судової 

форми захисту прав, свобод, законних інтересів громадян визначають, 

виходячи з характеристики відповідності його ознак ознакам юридичного 

процесу [32, с. 53]. До ознак судового адміністративного процесу як 

юридичного процесу віднесемо: його здійснення уповноваженим органом у 

зв’язку з вирішенням певних юридичних справ на користь зацікавлених 

суб’єктів права; регулювання процесуально-правовими нормами; керування 

основними засадами правосуддя, які мають свою специфіку в 

адміністративному судочинстві; прояв як юридичної форми діяльності 

відповідної судової гілки державної влади; послідовність у взаємопов’язаних 

стадіях адміністративного судочинства. 

 Для більш повного з’ясування поняття адміністративного судового 

захисту визначимо підстави його виникнення та ознаки.  

 Передумовами виникнення адміністративного судового захисту, на 

наше переконання, є: 1) наявність юридичного конфлікту між суб’єктами 

публічно-правових відносин; 2) наявність норм права, що встановлюють 

право таких суб’єктів звернутись за адміністративним судовим захистом; 3) 

наявність механізму реалізації права на такий захист. 
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 До ознак адміністративного судового захисту варто віднести: 1) його 

дію у сфері публічно-правових відносин; 2) наявність законодавчо 

визначеного предмета захисту нормами КАС України; 3) захист прав та 

інтересів, відповідно до позову водночас як суб’єкта владних повноважень, 

так і прав та інтересів особи; 4) специфіка підстав, предмета та реалізації 

адміністративного судового захисту. 

 До питань, які потребують подальшого опрацювання, віднесемо: 

визначення дефініції адміністративного судового захисту, його роль та 

характеристику в загальній системі вітчизняного правосуддя, наслідки 

застосування.  

 Підкреслимо вагомість для розгляду нашої проблематики принципу 

рівності сторін в адміністративному процесі, здебільшого це має значення 

для організатора/організаторів мирного зібрання, тому що органи державної 

влади, виходячи зі свого владного статусу, повноважень та компетенції, 

апріорі мають значні можливості для захисту своїх прав та інтересів, у тому 

числі і у судовому порядку. 

 Від інших судових форм захисту адміністративне судочинство 

відрізняється: врегулюванням окремим процесуальним актом – Кодексом 

адміністративного судочинства України; спеціалізацією предмета, з огляду 

на те, що ним є спори, які обумовлені здійсненням управлінської діяльності 

суб’єктами владних повноважень та правозастосовною сферою публічних 

правовідносин, в яких стороною спору є владний орган, посадові і службові 

особи; особливостями процедур відправлення; специфікою змісту і переліку 

процесуальних актів-документів, котрі визначаються стадійністю судового 

адміністративного процесу [32, с. 57]. Адміністративне судочинство 

здійснюється за процесуально-правовими нормами, якими є встановлені 

державою та забезпечені її примусом загальнообов’язкові, формально-

визначені правила поведінки, що регулюють суспільні відносини щодо 

визнання, реалізації та захисту прав і законних інтересів осіб, а також 
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інтересів держави у публічній сфері, розгляду і вирішення адміністративних 

справ [44, с. 55-56].  

 Адміністративний суд відіграє значну роль як суб’єкт захисту права на 

свободу мирних зібрань.  

 Однак зауважимо, що не достатньо вказувати лише тільки на захист 

адміністративним судом права на свободу мирних зібрань. Поняття «захист» 

тісно пов’язане із поняттям «охорона». Перш за все, розглянемо визначення 

цих понять. «Захист» Великий тлумачний словник сучасної української мови 

пояснює, як: дію за значенням захищати, захищати і захищатися, 

захиститися, «охорону» – дію за значенням охороняти [26, с. 339, 692]. 

Погляди науковців щодо сутності взаємозалежності цих понять є 

неоднозначними. Так, підсумовуючи їх позиції, О. Б. Гнатів виділяє такі 

групи поглядів: а) це одне і те ж саме, але водночас різне суб’єктивне право; 

б) це різні стадії існування суб’єктивного цивільного права; в) це коли 

суб’єктивне право охорони є ширшим за право на захист; г) навпаки, право 

на захист є ширшим і охоплює своїм обсягом право охорони [35, с. 13].  

 На нашу думку, поняття «охорона» включає в себе як складову частину 

поняття «захист». Однак, охоронні правовідносини здебільшого спрямовані 

на збереження існуючих прав, а захисні правовідносини на відвернення 

реальної загрози, варто підкреслити, реальної, а не уявної. 

 Охоронна функція права, вказує В. Л. Кулапов, полягає в охороні 

позитивних і витісненні негативних, шкідливих для суспільства явищ, в їх 

попередженні, припиненні і відновленні порушених прав. Водночас в 

юридичній літературі допускається ототожнення охоронної функції і функції 

захисту. Однак, слід зауважити, що охорона прав і свобод різних суб’єктів 

починається з моменту їх законодавчого проголошення, а захист 

здійснюється лише при порушенні або оспорюванні цих прав і свобод. Тому 

захист пропонує примусовий спосіб здійснення прав та застосовується в 

установленому порядку компетентними органами або при самозахисті самою 
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людиною з метою відновлення порушеного права [94, с. 222]. Охоронна 

функція права спрямована на охорону і захист найбільш значущих 

суспільних відносин і витіснення небажаних, непритаманних даному 

суспільству відносин. Охоронна функція проявляє свою дію не тільки тоді, 

коли вчинено правопорушення, але має і превентивну (запобіжну) дію [108, 

с. 149]. 

 Захист адміністративним судом права на свободу мирних зібрань у 

випадку подання позову органом виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, ми визначаємо як превентивний захід. З метою 

обґрунтування нашої думки, розглянемо поняття терміну «превентивний», 

значення превентивного захисту, наукову дискусію з цього питання, види 

превентивних заходів, зміст превентивної діяльності, превентивну мету 

окремих галузей права, у тому числі – адміністративного та зарубіжну 

практику. 

 У Великому тлумачному словнику сучасної української мови слово 

«превентивний» пояснюється як такий, що попереджає що-небудь, запобігає 

чомусь [26, с. 919]. Більшість дослідників превентивного впливу права 

називають його «превентивною функцією (підфункцією) права», ставлячи в 

один ряд із регулятивною та охоронною функціями. При цьому не 

враховується, що право впливає певним чином (зокрема, регулятивною й 

охоронною функціями) задля досягнення цілей, однією з яких слід визначати 

превенцію як мету правового регулювання сучасності. Є декілька основних 

підходів щодо місця превенції, її співвідношення з функціями права: 

превентивна підфункція є частиною охоронної функції права; превенція є 

метою або функцією існування лише юридичної відповідальності; превенція 

є відносно самостійною функцією кримінального права; превенція є відносно 

самостійною функцією права в цілому. Поняття «превенція» ототожнюється 

з поняттями «запобігання», «попередження» та «профілактика» [9, с. 630, 

638].  
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 Значення превентивного захисту полягає у тому, що захисту підлягає 

не тільки те право, яке порушене, а також те, що може бути порушеним, бо 

існує така небезпека або загроза. Коментуючи розуміння превентивного 

захисту, О. О. Кот вказує: традиційною передумовою захисту права, зокрема, 

захисту права судом, є факт порушення права, водночас в реальному житті 

виникають ситуації, коли важливим і своєчасним вбачається не стільки 

реакція на вже вчинене правопорушення, скільки можливість запобігти йому 

[86, с. 39].  

 З цього приводу у правовій науці йде дискусія, опоненти 

превентивного судового захисту висловлюють сумнів щодо можливості його 

існування, обґрунтовуючи свою думку тим, що позов до суду подається у 

тому випадку, коли право порушене [122, с. 87-89]. Подання позову 

визначається процесуальним способом реалізації постраждалою приватною 

особою права на звернення до суду, спонуканням до відповідальності 

суб’єкта, що порушив її індивідуальні права, їх захисту або відновлення [83, 

с. 184]. Окрім того, у правовій літературі відзначається, що юридичне 

значення мають лише факти дійсності, а не можливість, якій може й не 

судилося стати дійсністю [87, с. 113].  

 Н. П. Бондар висловлює протилежну думку під час розгляду 

превентивного захисту у цивільному праві: право на превентивний захист 

реалізується уповноваженим суб’єктом через виявлення та відвернення чи 

припинення реальної загрози порушення його суб’єктивних цивільних прав 

або інтересів, а також виявлення та відвернення можливих негативних 

наслідків. Доцільним є визначення науковцем кваліфікуючих ознак 

превентивного захисту: 1) реальність; 2) висока імовірність реалізації; 3) 

наявність; 4) незалежність від можливості бути відвернутою; 5) надходження 

від будь-якої особи; 6) створення будь-якою поведінкою суб’єкта; 7) 

конкретність; 8) можливість бути як очевидною для пересічних громадян, так 

і такою, яка потребує спеціальних знань від особи, що фіксує таку небезпеку. 
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Можливість реалізації права на превентивний захист обмежена часом 

існування реальної загрози порушення цивільних прав. Право на 

превентивний захист припиняється у разі припинення загрози порушення 

цивільного права чи порушення цього права [18, с. 7-8]. Із зазначеним 

поглядом ми повністю погоджуємося.  

 У фаховій літературі досліджуються види превентивних заходів та 

зміст превентивної діяльності. Зокрема, щодо адміністративно-правового 

забезпечення превентивної діяльності поліції такими превентивними 

заходами є комплекс дій контрольно-наглядового, інформаційно-

аналітичного, реактивного, реєстраційного, дозвільно-облікового, 

обмежувального характеру, що здійснюються з метою профілактики, 

попередження та запобігання вчиненню правопорушень у всіх без винятку 

галузях життєдіяльності суспільства [95, с. 3].  

 З національним превентивним механізмом узгоджується діяльність 

Уповноваженого ВРУ з прав людини [143, с. 87-88]. В його щорічній 

доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина 

в Україні [242] міститься загальна інформація про національний 

превентивний механізм.  

 КСУ із самого початку своєї діяльності, ґрунтовно аналізуючи 

законопроєкти про внесення змін до Конституції України, здійснює 

превентивний контроль за відповідністю положень законопроєктів 

Основному Закону держави, що сприяє покращенню роботи ВРУ [184, с. 86]. 

Питання про попередній (превентивний) контроль щодо конституційності 

прийнятих рішень піднімається суддями Конституційного Суду 

України [119].  

 Превентивна мета окремих галузей права в цілому визначена таким 

чином: щодо адміністративного та кримінального права, виходячи з їх 

особливого правового режиму, їх загальна превентивна мета співпадає з 

метою національного права загалом; превентивна мета цивільного права – 
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запобігання порушенням майнових й особистих немайнових прав людини; 

господарського права – запобігання порушенням економічних прав та свобод 

людини, визнання неплатоспроможними підприємців тощо; трудового права 

– запобігання порушенням соціальних прав та свобод людини, соціальним 

конфліктам між роботодавцями і працівниками [9, с. 634]. Однак, 

проблематика превентивного захисту адміністративними судами свободи 

мирних зібрань фактично не розглядається, вона ще потребує ґрунтовного 

вивчення і аналізу.  

 Вважаємо позитивним досвідом України превентивний захист права на 

мирні зібрання. Превентивний захист в адміністративному судочинстві щодо 

захисту права на мирні зібрання пропонуємо визначати як такий, що може 

бути здійснено у разі можливої реальної загрози національній безпеці, 

громадському порядку, основоположним правам особи, суспільства, 

держави, оточуючому середовищу внаслідок передбачення ймовірної 

неправомірної поведінки організаторів (учасників) мирного зібрання. 

 Реалізація адміністративного судового захисту має здійснюватися 

відповідно до основних засад правосуддя та законодавчих процесуально-

правових норм, уповноваженим органом адміністративного судочинства.  

 Варто звернути увагу на таку особливість заборони та обмеження права 

на реалізацію мирних зібрань у зарубіжному судочинстві, як можливість 

здійснити попередню заборону мирного зібрання посадовими особами або 

поліцією ще до судового адміністративного розгляду. Наведемо такі 

приклади.  

 Поліція у Швеції може припинити або скасувати санкціоновані або 

несанкціоновані публічні збори, якщо існує «значний ризик небезпеки для 

присутніх або серйозного порушення дорожнього руху». Такі дії можуть 

бути вчинені, тільки якщо менш агресивні й обмежувальні дії не мали успіху. 

Поліція може також відхиляти заяви про ті публічні зібрання, які раніше 

призводили до насильства або небезпеки, що вимагало скасування або 
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припинення заходу. Рішення поліції може бути оскаржене в 

адміністративному суді [262, с. 65]. 

 У Великій Британії публічні ходи може бути заборонено, якщо 

керівник поліції вважає, що забезпечення їх безпеки є недостатнім для 

запобігання громадським заворушенням. Процес заборони ходи здійснюється 

через районну раду за заявою начальника поліції. Заборона має бути схвалена 

державним секретарем, який потім видає наказ про заборону ходи. Існують 

спеціальні правила, що регулюють діяльність за межами парламенту в 

Лондоні, де зазвичай проводяться збори і ходи. Закон про реформу поліції і 

соціальної відповідальності 2011 року контролює діяльність, яка може 

відбуватися в Парламентському сквері і на прилеглих до нього територіях. 

Закон забороняє використання підсилювачів і наметів або споруд, 

призначених для того, щоб люди могли спати або залишатися в цьому 

районі [261]. 

 Аналогічна заборона була встановлена префектом поліції Парижа щодо 

пропалестинської демонстрації, запланованої на 26 липня 2014 року, через 

побоювання, що вона стане насильницькою. Ці побоювання значною мірою 

ґрунтувалися на тому факті, що дві попередні демонстрації з того ж питання, 

які мали місце 13 липня і 19 липня 2014 року, привели до насильницьких 

сутичок та знищення майна, незважаючи на залучення великої кількості 

поліцейських сил. Вищий суд Франції в адміністративних справах визнав 

таке рішення префекта виправданим [259]. Іншим прикладом є заборона 

паризької префектури від 22 березня 2019 року проведення запланованої на 

23 березня 2019 року дев’ятнадцятої демонстрації «жовтих жилетів» на 

Єлисейських полях, перед Єлисейським палацом та будівлею Національних 

зборів. Причиною такої заборони стали масові вуличні заворушення, що 

відбулися за участю демонстрантів під час аналогічної акції на тиждень 

раніше [56].  
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 На відміну від зарубіжних країн, позовна заява в Україні про можливу 

неправомірність мирного зібрання уповноваженим органом, відразу після 

отримання повідомлення про його проведення, подається до суду. Тобто 

мова йде про превентивний захист. На нашу думку, завдяки превентивності 

захисту права на мирні зібрання своєчасно попереджаються можливі 

правопорушення, пов’язанні із національною безпекою, громадським 

порядком, основоположним правом особи.  

 Адміністративний суд захищає ті права та свободи особи, які не 

захищаються іншими видами судочинства. Так, цивільним судочинством 

захищаються особисті немайнові права, право власності, договірні відносини, 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, завдання моральної та 

матеріальної шкоди особі; господарське судочинство захищає права суб’єктів 

господарських правовідносин у сферах концесійної діяльності, капітального 

будівництва, інноваційної та лізингової діяльності, зовнішньоекономічних 

відносин, ті, що складаються в спеціальних (вільних) економічних зонах або 

на території пріоритетного розвитку між суб’єктами цих зон; під 

кримінально-правовим захистом, насамперед, знаходяться особисті блага 

людини (життя, здоров’я, честь і гідність) від злочинних посягань, а також 

здійснюється захист конституційного устрою України, цілісності і 

недоторканості її території, власності, громадського порядку і громадської 

безпеки, запобігання іншим злочинам. 

 Аналіз юрисдикції адміністративного суду, яка встановлена ст. 19 КАС 

України, дозволяє зробити висновок, що саме ними розглядаються справи 

про законність проведення мирних зібрань щодо: 

– спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень про оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;  

– спори за зверненням суб’єкта владних повноважень [78].  



 
 

 

99 

 Відповідно до ст. 281 КАС України організатор/організатори 

мирного зібрання у разі порушення їх права на мирне зібрання можуть 

звернутися до адміністративного суду задля його судового захисту [78]. 

 Стаття 280 КАС України встановлює право органів виконавчої влади 

чи місцевого самоврядування після отримання повідомлення про 

проведення мирних зібрань на звернення до суду із позовною заявою про 

заборону таких заходів чи встановлення їх обмежень [78]. Звернемо увагу, 

що у саме у цьому разі мова йде про адміністративний превентивний 

захист. 

 В обох випадках предметом оскарження є діяльність з організації та 

проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій. У межах предмета 

оскарження виокремлюються суб’єкти, чия діяльність підлягає оскарженню: 

а) осіб, які організовують мирні зібрання; б) суб’єктів владних повноважень, 

які обмежують (на думку організаторів) реалізацію права на мирні зібрання. 

Відповідно, є справи, які відкриті за позовами фізичних (юридичних) осіб, і 

справи, відкриті за позовом суб’єктів владних повноважень [211, с. 79].  

 Зауважимо, що громадяни України, іноземці чи особи без 

громадянства, громадські об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами 

владних повноважень, можуть бути відповідачами у справах про 

встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 46 КАС України [78].  

 Отже, адміністративний суд є єдиним судом у системі правосуддя, який 

розглядає право на реалізацію мирних зібрань, відповідно до встановлених 

КАС України завдань, юрисдикції, принципів адміністративного 

судочинства.  

 Судовий адміністративний захист має як спільні з іншими судовими 

формами ознаки захисту, так і специфічні, що полягають у: вирішенні 

юридичних справ відповідно до встановленої юрисдикції; уповноваженим 

судовим органом; регулюванні адміністративно-процесуальними правовими 
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нормами; керуванні основними засадами правосуддя, які мають свою 

специфіку в адміністративному судочинстві; прояві як юридичної форми 

діяльності відповідної судової гілки державної влади; послідовності у 

взаємопов’язаних стадіях адміністративного судочинства.  

 Адміністративний судовий захист зумовлюється наявністю 

юридичного конфлікту між суб’єктами публічно-правових відносин, норм 

права, що встановлюють право таких суб’єктів звернутись за 

адміністративним судовим захистом, механізму реалізації права на такий 

захист. До його ознак віднесемо: 1) дію у сфері публічно-правових 

відносин; 2) законодавчо визначений предмет захисту нормами КАС 

України; 3) захист прав та інтересів, відповідно до позову, водночас як 

суб’єкта владних повноважень, так і прав та інтересів особи; 4) специфіку 

підстав, предмета та реалізації адміністративного судового захисту. 

 Адміністративний превентивний захист є попереджувальним, він 

ураховує реальну загрозу чи небезпеку національній безпеці, громадському 

порядку, основоположним правам та свободам особи, суспільству, державі. 

 Нами визначено такі основні ознаки адміністративного превентивного 

захисту: 1) ситуативно-факторні підстави його застосування: а) ймовірна 

неправомірна поведінка організаторів (учасників) мирного зібрання або б) 

суб’єктивна позиція щодо його наслідків органів державної влади або 

місцевого самоврядування; 2) можливість його здійснення до вчинення 

суб’єктами права правопорушення; 3) урахування наявності реальної 

небезпеки правам та інтересам, що охороняються законом; 4) об’єктом 

превентивного захисту виступають охоронювані та оспорювані законні 

права, свободи та інтереси осіб; 5) очікуваним наслідком превентивного 

захисту є позитивний соціальний результат, що полягає в забезпеченні 

справедливості та законності реалізації права на свободу мирних зібрань. 
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 Значення превентивного захисту полягає у тому, що захисту підлягає 

не тільки те право, яке порушене, а й те, що може бути порушеним через 

наявність певної небезпеки або загрози.  

Отже, превентивний захист в адміністративному судочинстві щодо 

захисту права на мирні зібрання – це захист, об’єктом якого виступають 

охоронювані та оспорюванні законні права, свободи та інтереси осіб, з 

можливістю його здійснення до вчинення суб’єктами права правопорушення 

та урахуванням наявності реальної небезпеки охоронюваним законом правам 

та інтересам з метою забезпечення справедливості та законності реалізації 

права на свободу мирних зібрань. 

 

2.2. Особливості адміністративного провадження у справах про 

реалізацію права на свободу мирних зібрань 

  

Відповідно до КАС України єдиною формою здійснення 

адміністративного судочинства є позовне провадження як врегульована його 

правовими нормами процесуальна діяльність адміністративного суду з 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, що спрямована на 

забезпечення ефективного захисту прав, свобод та законних інтересів 

громадян у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень. Саме через розгляд адміністративної справи 

здійснюються правозахисні функції правосуддя й виконується безпосереднє 

завдання адміністративного судочинства, визначене ч. 1 ст. 2 КАС України 

[128, с. 182]. 

Статтею 12 КАС України встановлено, що адміністративне 

судочинство здійснюється за правилами, передбаченими КАС України, у 

формі позовного провадження та поділяється на загальне та спрощене 

позовні провадження [78]. Критерієм розмежування вказаних видів є 

складність справи, що розглядається, та пріоритетність її швидкого 
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вирішення. Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду 

справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке 

вирішення справи (ч. 2 ст. 12 КАС України). Призначенням загального 

позовного провадження є розгляд справ, що через складність чи інші 

обставини недоцільно розглядати у формі спрощеного позовного 

провадження (ч. 3 ст. 12 КАС України). До того, ж у ч. 4 ст. 256 КАС України 

визначено перелік справ, які не можуть бути вирішені у спрощеному 

провадженні [78]. 

Суд, врахувавши значення справи для сторін, обраний позивачем 

спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг і характер доказів у 

справі, кількість сторін та інших учасників справи, наявність суспільного 

інтересу та думку сторін, визначає, як буде розглядатися справа щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань – у спрощеному чи загальному 

позовному провадженні.  

 Главою 11 КАС України встановлюються особливості позовного 

провадження в окремих категоріях адміністративних справ, до яких 

законодавцем віднесено окремі категорії складних справ та окремі категорії 

термінових справ.  

Складними адміністративними справами називають адміністративні 

справи щодо визначених законом категорій спорів у сфері нормотворчої та 

іншої діяльності суб’єктів владних повноважень та інші справи, складність 

яких обумовлена обсягом позовних вимог, необхідних процесуальних дій, а 

також інших обставин справи, що потребують проведення загального 

позовного провадження (за винятком випадків, які визначені Кодексом) [72, 

с. 178].  

Доктрина адміністративно-процесуального права доводить, що 

віднесення адміністративної справи до термінової зумовлена існуванням 

таких спірних правовідносин, зволікання з вирішенням яких призведе до 

їхнього нівелювання, неможливості вчинити певні дії чи прийняти певні 
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рішення, виконати завдання, поставлені державою перед тими чи іншими 

органами [72, с. 93]. Саме до них належать провадження у справах за 

адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань (ст. 280 КАС України) та у справах за 

адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання 

у здійснення права на свободу мирних зібрань (ст. 281 КАС України). 

 У сучасній українській мові слово «терміновий» означає: такий, що 

вимагає негайного виконання, вирішення [26, с. 1444]. Зазначимо, що у 

законодавстві не міститься визначення поняття «термінова адміністративна 

справа». У літературі також відсутні ґрунтовні наукові дослідження даної 

категорії, лише деякі автори наводять дефініцію зазначеного поняття. Так, 

І. А. Качур під терміновими адміністративними справами пропонує розуміти 

адміністративні справи щодо визначених КАС України категорій спорів, в 

яких особливості провадження обумовлені невідкладними процесуальними 

діями та рішеннями [72, с. 95]. Майже аналогічне, але дещо розширене 

визначення наводить К. С. Пащенко, який зазначає, що терміновими 

адміністративними справами є визначені КАС України справи щодо окремих 

категорій публічно-правових спорів, що потребують особливого порядку 

провадження в них, зумовленого невідкладними процесуальними діями та 

рішеннями, зволікання проведення (прийняття) яких призведе до порушення 

прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин [126, с. 192]. 

 На нашу думку, наведені визначення не викликають заперечень з 

огляду їх відповідність як лексичному, так і сутнісному значенню категорії 

термінових адміністративних справ.  

Аналізуючи положення § 2 глави 11 КАС України, можна виділити 

основну характерну ознаку термінових адміністративних справ, що 

обумовлена самою природою їх виникнення, а саме: терміновість справи 

передбачає пріоритетність та невідкладність її вирішення, а відтак спеціальні 
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процесуальні строки початку провадження і розгляду справи, проголошення 

та вручення судових рішень, їх оскарження [222].  

 Так, наприклад, адміністративний суд вирішує адміністративні справи 

щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження 

позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до дня голосування, а якщо 

позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, – невідкладно (ч. 4 ст. 

274 КАС України); адміністративні справи щодо гарантованого забезпечення 

потреб оборони вирішуються судом у дводенний строк з дня надходження 

позовної заяви (ч. 3 ст. 282 КАС України) [78]. 

Під адміністративним провадженням у справах щодо реалізації права 

на свободу мирних зібрань пропонуємо розуміти врегульовану нормами КАС 

України сукупність процесуальних дій адміністративних судів, яка 

спрямована на вирішення питання щодо встановлення обмежень або їх 

усунення під час реалізації права на свободу мирних зібрань.  

Відкриттю провадження у адміністративній справі передує ймовірне 

або фактичне порушення прав, свобод або законних інтересів особи у сфері 

публічно-правових відносин. Ініціювання захисту прав, свобод чи законних 

інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень у порядку 

адміністративного судочинства відбувається за допомогою такого 

правозахисного інструмента, як адміністративний позов. Адміністративний 

позов визначають як матеріально-правову вимогу позивача до відповідача – 

суб’єкта владних повноважень, пред’явлену через адміністративний суд, про 

захист своїх порушених прав, свобод або законних інтересів у сфері 

публічно-правових відносин, яка здійснюється у встановленій КАС України 

процесуальній формі [128, с. 3]. Хочемо звернути увагу, що адміністративний 

позов спрямований не лише на захист суб’єктивних прав, свобод та законних 

інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень, але 

також і публічного інтересу. Професор А. О. Селіванов визначає публічний 

інтерес як законний інтерес публічної влади, який зумовлює досягнення 
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економічного і соціального добробуту народу, забезпечується публічним 

порядком в державі [194, с. 39]. Повністю підтримуємо думку Ю. С. Педька, 

який зазначає, що, захищаючи публічний інтерес, адміністративний суд 

забезпечує, в першу чергу, правомірність реалізації публічно-владних 

повноважень відповідних суб’єктів публічно-правових відносин у 

взаємовідносинах з невладними суб’єктами [127, с. 153].  

Реалізація публічного інтересу має місце, зокрема, і в тому випадку, 

коли особа звертається до органу виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування за допомогою у забезпеченні реалізації права на мирні 

зібрання.  

О. В. Закаленко виділяє такі характерні ознаки адміністративного 

позову: 1) універсальний засіб реалізації права на судовий захист прав, 

свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин; 2) засіб 

забезпечення ініціювання позовного провадження та захисту порушеного 

права в адміністративному судочинстві; 3) його розгляд відбувається на 

засадах змагальності, диспозитивності та рівності сторін перед законом та 

судом; 4) забезпечує захист публічних інтересів, покладених в основу 

визначення компетенції органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів публічно-владних повноважень [61, с. 

10].  

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа, яка вважає, що 

рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її 

права, свободи або законні інтереси, може звернутися до адміністративного 

суду і просити про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним 

нормативно-правового акта або окремих його положень; 2) визнання 

протиправним та скасування індивідуального акта або окремих його 

положень; 3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними і 

зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні 
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дії; 5) встановлення наявності або відсутності повноважень (компетенції) 

суб’єкта владних повноважень; 6) прийняття судом одного з рішень, 

зазначених у пунктах 1- 4 цієї частини та стягнення з відповідача – суб’єкта 

владних повноважень – коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю [78]. 

Таке звернення до адміністративного суду з метою захисту своїх 

порушених прав, свобод та законних інтересів має бути оформлене у 

відповідній процесуальній формі – позовній заяві. Так, відповідно до ч. 1 ст. 

168 КАС України пред’явлення позову відбувається шляхом подання 

позовної заяви в суд першої інстанції, яким вона реєструється та не пізніше 

наступного дня передається судді [78].  

Необхідно звернути увагу на доктринальні положення щодо 

співвідношення адміністративного позову та позовної заяви. Серед науковців 

переважає думка, що адміністративний позов та позовна заява 

співвідносяться як зміст та його зовнішня форма. Зокрема, С. В. Ківалов 

влучно зазначає, що позовна заява – це спосіб існування і вираження позову 

як вимоги про захист суб’єктивних прав або публічних інтересів, тобто є 

його процесуальною оболонкою [75, с. 14]. Підтримуємо висловлений 

погляд. 

Залежно від предмета позову та суб’єкта звернення до 

адміністративного суду у справах щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань можемо виділити: 

1) адміністративні позови органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування про встановлення заборон або обмежень у реалізації права 

на свободу мирних зібрань; 

2) адміністративні позови про усунення перешкод і заборону втручання 

у здійснення права на свободу мирних зібрань.  

Зазначені адміністративні позови мають відповідати загальним 

вимогам, що встановлюються для позовної заяви в ст. 160 КАС України. 
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Враховуючи, що підставою позову є спір про право або законні 

інтереси, обов’язковим є існування сторін, що конфліктують. Відповідно до 

ч. 1 ст. 46 КАС України сторонами в адміністративному процесі є позивач і 

відповідач. Пунктом 8 ч. 1 ст. 4 КАС України визначено, що позивач – це 

особа на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до 

адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання 

повноважень якого подано позов до адміністративного суду. Позивачами в 

адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи 

без громадянства, підприємства, установи організації, суб’єкти владних 

повноважень (ч. 2 ст. 46 КАС України). Відповідачем в адміністративній 

справі є суб’єкт владних повноважень, а у випадках, визначених КАС 

України, й інші особи, до яких звернена вимога позивача (п. 9 ч. 1 ст. 4 КАС 

України) [78]. 

У п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України суб’єктом владних повноважень 

визначено орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-

владних управлінських функцій на підставі законодавства, а також на 

виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг 

[78].  

Суб’єкти, що не мають владних повноважень можуть бути 

відповідачами у адміністративній справі за позовом суб’єкта владних 

повноважень у виняткових випадках, встановлених у ч. 4 ст. 46 КАС 

України, а саме: 

1) про тимчасову заборону або зупинення певних видів чи всієї діяльності 

громадського об’єднання; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадського об’єднання; 

3) про затримання іноземця або особи без громадянства чи примусове 

видворення за межі України; 
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4) про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань; 

5) у випадках, коли право звернення до адміністративного суду надано 

суб’єкту владних повноважень законом [78]. 

 Віднесенням зазначеної вище категорії справ до адміністративного 

судочинства законодавець запобігає порушенням прав людини шляхом 

судового контролю за здійсненням органами влади своїх повноважень [2, с. 

326].  

Перед тим як перейти до детального розгляду особливостей 

провадження у справах про встановлення обмеження, а також усунення 

перешкод та заборону втручання у реалізацію права на мирні зібрання, 

зазначимо загальні ознаки, що властиві вказаним провадженням як окремій 

категорії термінових адміністративних справ. По-перше, суд негайно 

повідомляє відповідача та інших учасників справи про подання позовної 

заяви, а також дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення тексту 

повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур’єром або за 

відомим суду номером телефону, факсу, електронною поштою або іншим 

технічним засобом зв’язку (ч. 1 ст. 268 КАС України). По-друге, заявами по 

суті є позов і відзив на позов (ч. 1 ст. 269 КАС України). По-третє, строки 

обчислюються календарними днями і годинами і не можуть бути поновлені 

(ч. 2, ч. 5 ст. 270 КАС України). По-четверте, суд проголошує повне судове 

рішення (ч. 1 ст. 271 КАС України). По-п’яте, суд апеляційної інстанції за 

наслідками апеляційного перегляду справ не може повертати справу на 

новий розгляд (ч. 2 ст. 272 КАС України). По-шосте, судові рішення суду 

апеляційної інстанції з досліджуваної категорії справ можуть бути 

оскарженні до касаційного суду (ч. 4 ст. 272 КАС України). Однак, необхідно 

зазначити, що касаційне провадження може бути відкрите лише у випадку, 

якщо рішення касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги може 
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мати значення для формування єдиної правозастосовчої практики (ч. 3 ст. 

333 КАС України) [78]. 

Так, наприклад, Верховний Суд у складі колегії Касаційного 

адміністративного суду ухвалою від 27.06.2019 р. у справі № 520/4785/19, 

перевіривши матеріали касаційної скарги Харківської міської ради на 

рішення Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2019 р. та 

постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 20.05.2019 р. в 

справі за позовом Харківської міської ради до Особа 1 про обмеження права 

на мирне зібрання, відмовив у відкритті касаційного провадження, 

мотивуючи це тим, що рішення суду касаційної інстанції за наслідком 

розгляду касаційної скарги не матиме значення для формування єдиної 

правозастосовчої практики в такій категорії адміністративних справ [218]. 

Наразі розглянемо ознаки, що властиві кожному провадженню окремо. 

Відповідно до ч. 1 ст. 280 КАС України суб’єкти владних повноважень 

негайно після одержання повідомлення про проведення масового заходу 

мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм 

місцезнаходженням із позовною заявою про заборону такого заходу чи про 

встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо 

місця або часу його проведення тощо) [78]. 

На основі наведеного виділяємо такі особливості вказаного 

провадження:  

- позивачем є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 

що отримав повідомлення про проведення мирного зібрання; 

- відповідачем є організатор мирного зібрання; 

- особливий строк звернення до адміністративного суду – негайно після 

одержання повідомлення про проведення мирного зібрання (зазначимо, що 

термін «негайно» в даному контексті законодавець не розкрив, однак КАС 

України у ч. 4 ст. 280 встановлює спеціальний граничний строк подання 
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позовної заяви – не пізніше, ніж за 24 години до запланованого часу 

проведення заходів); 

- підсудність – окружному адміністративному суду за 

місцезнаходження позивача; 

- предметом позову є вимога позивача повної заборони або обмеження 

(щодо місця, часу тощо) мирного зібрання; 

- підставою позову є повідомлення про проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій тощо, які, на думку позивача, можуть порушувати 

публічний інтерес.  

До того ж, на орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

як позивача у справах щодо обмеження реалізації права на свободу мирних 

зібрань, покладається додатковий обов’язок надіслати копію позовної заяви 

та доданих до неї документів на адресу електронної пошти, зазначену в 

повідомленні про проведення мирного зібрання та оприлюднити її на своєму 

офіційному веб-сайті, з подальшим наданням суду доказів про його 

виконання. Наслідком невиконання зазначеної вимоги є залишення позовної 

заяви без руху. Так, ухвалою Харківського окружного адміністративного 

суду від 27.04.2018 р. у справі № 820/3225/18 позовну заяву Харківської 

міської ради до політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії 

Савченко» залишено без руху, з-поміж іншого, на підставі не виконання 

позивачем вимог ст. ст. 160, 161, ч. 2 ст. 280 КАС України, а саме не 

направлення учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї 

документів ні рекомендованим відправленням, ні на адресу електронної 

пошти, зазначену у повідомленні про проведення мирного зібрання [220].  

Провадженню у справах про усунення перешкод і заборону втручання 

у здійснення права на свободу мирних зібрань притаманні свої особливості. 

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КАС України організатор (організатори) мирних 

зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за місцем 

проведення цих заходів із позовною заявою про усунення перешкод і 
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заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань з боку 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених 

про проведення таких заходів [78]. Таким чином, досліджуване провадження 

характеризується наступними ознаками: 

- позивачем є організатор (організатори) мирних зібрань; 

- відповідач – орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування; 

- підсудність – адміністративному суду за місцем проведення мирного 

заходу;  

- предмет позову – вимога позивача усунути перешкоди та заборонити 

втручання органів влади, органів місцевого самоврядування у реалізацію 

права на свободу мирних зібрань; 

- підстава позову – наявність протиправних обставин, які 

перешкоджають реалізації права на свободу мирних зібрань.  

Наразі є необхідність в предметному аналізі підстав позову у справах 

про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу 

мирних зібрань. Аналізуючи національну судову практику, ми приходимо до 

висновку, що такими підставами можуть бути: 

1) локальні нормативно-правові акти суб’єктів владних повноважень, 

що регулюють проведення мирних зібрань на відповідній території; 

2) неправомірні дії суб’єктів владних повноважень, що створюють 

перешкоди реалізації громадянами права на свободу мирних зібрань.  

Наведемо окремі приклади. Так, до Красноармійського міськрайонного 

суду звернулась Особа 3 з адміністративним позовом до Виконавчого 

комітету Красноармійської міської Ради Донецької області про визнання 

противоправними дій та скасування рішення виконкому Красноармійської 

міської Ради «Про організацію проведення масових заходів у м. 

Красноармійську» від 20.07.2011 р. № 337. Позовні вимоги обґрунтовано 

тим, що рішенням виконкому Красноармійської міської Ради «Про 
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організацію проведення масових заходів у м. Красноармійську» від 

20.06.2011 р. за № 337 затверджено Положення про організацію проведення 

масових заходів у м. Красноармійську, склад групи з узгодження проведення 

масових заходів та місця для проведення масових заходів. Позивач Особа 3 

планувала взяти участь у мітингу, про який було повідомлено 

Красноармійську міську раду, але оскаржуваним рішенням виконавчого 

комітету були порушені її права на участь в зазначеній акції протесту, 

оскільки виконком Красноармійської міської ради не погодив проведення 

зазначеного мітингу. Суд першої інстанції зазначив, що вказане Положення 

виконкому Красноармійської міської ради не ґрунтується на нормах ст. 39 

Конституції України, яка не містить заборони проведення масових заходів 

для об’єднання громадян, що не мають статусу юридичної особи; не може 

бути встановлено обмежень щодо віку організаторів масових заходів – не 

менш 18 років, тобто до повної дієздатності, оскільки відповідно до ст. 34 ч. 

2 Цивільного кодексу України у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, вона 

набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу, а також 

відповідно до ст. 35 Цивільного Кодексу України повна цивільна дієздатність 

може бути надана фізичній особі, котра досягла 16 років та працює за 

трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана -або батьком 

дитини. Суд першої інстанції дійшов висновку, що обмеження, встановлені у 

розділі 2 зазначеного Положення, а саме п. п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, суперечать 

нормам Конституції України та діючому законодавству. Зазначимо, що 

Постановою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 

07.11.2011 р. у справі № 2а-12669/11/0529 рішення виконкому 

Красноармійської міської Ради «Про організацію проведення масових заходів 

у м. Красноармійську» від 20.07. 2011 р. за № 337 було скасовано [133]. 

Отже, не може бути обмежено конституційне право особи на участь у 

мирних зібраннях органом виконавчої влади, яке ґрунтується на 

підзаконному акті, положення якого суперечать нормам Конституції України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_116/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#116
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_116/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#116
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843065/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843065
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843065/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843065
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843066/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843066
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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та діючому законодавству. У цьому разі в рішенні суду, на нашу думку, 

повинно вказуватися також про притягнення до відповідальності осіб, які 

розробили підзаконний акт, що не відповідає вимогам чинного 

законодавства, та зумовив прийняття неправомірного рішення.  

Іншим прикладом є адміністративна справа за позовом Особа 1, Особа 

2, Особа 3 до голови громадської організації «Союз Матерів «Захист», Особа 

4 до Київської міської державної адміністрації, Управління державної 

охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації 

Президента України з вимогою зобов’язати відповідачів усунути обмеження 

у реалізації права позивачів на мирні зібрання біля будівлі Адміністрації 

Президента України та визнати дії відповідачів протиправними щодо 

порушення конституційних прав позивачів, зокрема, права на мирні зібрання 

за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11. З матеріалів справи вбачається, що 

позивачами було подано повідомлення про проведення мирних акцій 

протесту за вказаною адресою, однак доступ позивачів до будинку 

Адміністрації Президента України унеможливили виставлені кордони 

спецпризначенців та працівників Управління державної охорони України. У 

Постанові від 17.06.2015 р. № 826/11197/15 Окружний адміністративний суд 

м. Києва прийшов до висновку про наявні обмеження фактичної можливості 

проведення мирної акції біля будівлі Адміністрації Президента України та 

зобов’язав Управління державної охорони України усунути обмеження у 

реалізації прав позивачів на мирні зібрання біля будівлі Адміністрації 

Президента України з урахуванням ст. ст. 1, 9 Закону України «Про державну 

охорону органів державної влади України та посадових осіб» [135]. 

Отже, наведе рішення Окружного адміністративного суду м. Києва 

свідчить про те, що у разі вчасного подання організаторами мирного зібрання 

повідомлення про його проведення та отримання відповідного дозволу, мирні 

акції протесту не можуть бути обмеженими і є порушенням їх 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5/ed_2014_06_05/pravo1/Z980160.html?pravo=1#5
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_46/ed_2014_06_05/pravo1/Z980160.html?pravo=1#46
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_46/ed_2014_06_05/pravo1/Z980160.html?pravo=1#46
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конституційних прав. У таких випадках обмеження прав організаторів 

мирного зібрання повинні бути усунуті відповідно до судового рішення.  

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КАС України суддя відкриває провадження у 

адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави 

для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті 

провадження, встановлені КАС України [78]. Адміністративні справи щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань вирішуються протягом двох днів 

після відкриття провадження у справі, а якщо провадження відкрито менш, 

як за два дні до проведення відповідних заходів – невідкладно [78].  

Щодо підстав залишення позовної заяви без руху, її повернення та 

відмови у відкритті провадження у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань, то вони загалом є аналогічними тим, що встановлені КАС 

України для усіх інших категорій адміністративних справ, однак існують 

певні особливості. Зокрема, строк для усунення недоліків позовної заяви у 

справах щодо обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань 

становить 12 годин, а підставами для залишення позовної заяви без розгляду 

є: 1) отримання позовної заяви судом пізніше, ніж за 24 години до часу 

проведення заходів; 2) неявка позивача у судове засідання (незалежно від 

поважності причин неявки); 3) надходження клопотання позивача про 

розгляд справи за його відсутності; 4) залишення позивачем зали судових 

засідань до моменту виходу суду до нарадчої кімнати [78].  

З наведеного випливає неможливість розгляду адміністративної справи 

щодо обмеження у реалізації права на свободу мирних зібрань у разі 

відсутності позивача, навіть з поважних причин. Вочевидь така вимога 

пов’язана з особливостями процесу доказування у досліджуваній категорії 

справ.  

У теорії адміністративно-процесуального права під процесом 

доказування розуміють врегульовану правовими нормами діяльність суду та 

учасників адміністративного процесу щодо збирання та закріплення, 
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перевірки і оцінки доказів [2, с. 199]. Основним інструментом доказування є 

докази – будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, які обґрунтовують вимоги, заперечення учасників 

справи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи (ч. 1 ст. 72 КАС України). Докази мають бути: належними (містити 

інформацію щодо предмета доказування); допустимими (отримані законним 

шляхом); достовірними (дають можливість встановити дійсні обставини 

справи); достатніми (на їх підставі можна встановити наявність чи 

відсутність обставин справи, що входять до предмета доказування) [78]. 

 Відповідно до ч. 2 ст. 173 КАС України предметом доказування у 

адміністративній справі є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи 

заперечення або мають інше значення для розгляду справи та підлягають 

встановленню при ухваленні судового рішення [78]. 

 Адміністративне судочинство здійснюється за принципом 

змагальності сторін, а отже обов’язок доказування в адміністративних 

справах розподіляється таким чином: позивач має довести обставини, на яких 

ґрунтуються його вимоги, відповідач – обставини, якими він заперечує проти 

позову. Однак, КАС України встановлено виняток із загального правила, а 

саме: якщо справа стосується протиправності рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності 

свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача [78]. 

 У Рішенні КСУ від 16.06.2011 р. зазначено, що положення КАС 

України дають підстави стверджувати, що в адміністративному судочинстві 

діє презумпція неправомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта  

владних повноважень, який зобов’язаний в порядку судової  

процедури, визначеної законом, довести суду правомірність своїх  

рішень, дій чи бездіяльності. Адміністративне судочинство – це специфічний 

вид судочинства, де твердження особи про порушення прав вважаються 
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правомірними, поки владний суб’єкт не доведе перед судом 

протилежне [180].  

В юридичній літературі така ситуація отримала назву «презумпція вини 

(винуватості) суб’єкта владних повноважень» та частково досліджується 

науковцями. Н. Г. Павленко вказує, що презумпція винуватості зобов’язує 

суб’єкта владних повноважень не лише довести законність свого рішення, а й 

спростувати твердження позивача про порушення його прав, свобод та 

інтересів [124, с. 78]. Однак, застосування принципу презумпції винуватості 

суб’єкта владних повноважень не обумовлює його автоматично програшного 

становища у справі. Невиконання обов’язку відповідача довести 

правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності, не звільняє 

адміністративний суд від обов’язку ухвалити справедливе рішення. 

Презумпція вини позбавляє адміністративний суд необхідності перевіряти 

повідомлені позивачем обставини, якщо вони не викликають обґрунтованого 

сумніву [121, с. 87]. 

Оскільки справи про встановлення обмежень реалізації права на мирні 

зібрання належать до виняткових справ, де позивачем є суб’єкт владних 

повноважень, то і тягар доказування у таких справах покладається на 

позивача. 

Позивач має довести необхідність встановлення обмеження щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань у демократичному суспільстві та 

пропорційність запропонованого у позові способу обмеження [78].  

 Під час розгляду та вирішення справ щодо обмеження реалізації права 

на свободу мирних зібрань суди з’ясовують обставини справи та 

досліджують докази, що мають значення у справі, на предмет існування 

потенційної чи реальної загрози інтересам національної безпеки та 

громадського порядку, заворушенням, злочинам, здоров’ю населення чи 

правам та свободам інших осіб.  
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 Предметом доказування у справах щодо усунення перешкод та 

заборону втручання у реалізацію права на свободу мирних зібрань буде 

наявність протиправного рішення суб’єкта владних повноважень або 

незаконних дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, якими 

порушується право на мирні зібрання. У цьому випадку саме суб’єкт владних 

повноважень має доводити правомірність та законність своїх рішень чи дій. 

Так, до Закарпатського окружного адміністративного суду звернувся 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради з позовом до Особа 2 про 

заборону проведення інформаційно-просвітницької акції 31.03.2018 р. з 15 

години до 16 години в місті Ужгород Закарпатської області. Позов 

мотивовано наявною, на думку позивача, загрозою громадському порядку, 

створенням реальної загрози здоров’ю громадян та інших порушень, при 

проведенні запланованих мирних зібрань. В обґрунтування зазначеної 

позиції позивачем, в якості доказу, вказується на наявну в відкритих 

джерелах інформацію щодо провокацій, що мали місце під час мирного 

зібрання, що проводилось 08.03.2018 р. До того ж, позивач звернувся з 

листом до Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області, у якому виклав інформацію, що зазначена у 

повідомленнях від 28.03.2018 р. Особа 2 про проведення зібрання. У 

відповідь на цей лист до Ужгородської міської ради надійшов лист від 

Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області, в якому зазначено, що під час проведення вказаних 

акцій можливі різні провокації, що може призвести до відкритих сутичок між 

громадянами з різними політичними поглядами. Однак, суд встановив, що у 

вказаному листі не наведено жодних конкретних обставин, які б свідчили про 

реальну небезпеку заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, 

загрозу здоров’ю населення чи правам та свободам інших осіб саме 

31.03.2018 р. Відповідач у судове засідання не з’явився, відзиву на позовну 

заяву не надав. Суд у задоволенні позовних вимог відмовив, на підставі 
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недоведеності необхідності встановлення обмеження реалізації права на 

свободу мирних зібрань [181].  

Отже, судом прийнято правосудне рішення із врахуванням того, що 

встановлення обмеження права на свободу мирних зібрань можливе лише у 

разі створення реальної небезпеки заворушень або злочинів, загрози 

здоров’ю населення або правам та свободам інших людей у зв’язку з 

проведенням публічних заходів та лише в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку.  

В адміністративній справі № 826/7153/18 за адміністративним позовом 

Громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту» 

до міського голови Кличка В.В., Київської міської ради, позивач просить суд: 

усунути перешкоди у здійсненні права на свободу мирних зібрань, а саме 

вуличної ходи «Ніхто не забутий! Ніщо не забуто!», запланованої на 

09.05.2018 р. з 10 години до 16 години, шляхом невідкладного повідомлення 

Громадської організації «Добровольчий Рух ОУН», повідомлення якої про 

здійснення «громадського патрулювання вулиць» міста Києві, у тому числі 

по маршруту вуличної ходи «Ніхто не забутий! Ніщо не забуто!», від 

04.05.2018 р., подане до Київської міської ради. Предметом доказування 

позивачем у даній справі є ймовірна загроза національній безпеці та 

громадському порядку внаслідок одночасного проведення протилежних за 

поглядами мирних заходів.  

Мотивуючи відмову у задоволенні позову, Окружний адміністративний 

суд м. Києва у Постанові від 08.05.2018 р. у справі № 826/7153/18 зазначив: 

«… позивачем в якості доказів надані лише витяги з мережі Інтернет про 

акції, що проводилися в м. Києві 09.05.2018 р., в яких вказано про 

можливість конфліктів та провокацій, проте не зазначено про загрозу 

національній безпеці та можливості порушення громадського порядку. Інших 

належних та допустимих доказів, які б свідчили про реальну небезпеку 

заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю 
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населення або правам і свободам інших людей, загрозу національній безпеці 

чи будь-які насильницькі наміри третьої особи, як організатора масових 

зібрань, суду надані не були». Судом постановлено відсутність порушеного 

права Громадської організації «Інститут правової політики та соціального 

захисту», а її адміністративний позов не було задоволено [134]. 

Дослідниця О.С. Шкарнега, аналізуючи деякі особливості провадження 

у справах щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, відзначила, що у 

вказаній категорії справ інститут забезпечення позову не використовується. 

Науковець дійшла висновку, що у зв’язку з повідомчим порядком реалізації 

права на свободу мирних зібрань та стислими строками розгляду 

досліджуваних справ немає чого забезпечувати, тобто фактично інститут 

забезпечення позову у цих справах не є важливим [241, с. 134].  

 Погоджуємось з наведеним вище висновком з огляду на таке. 

Забезпечення позову – це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться 

справа, до її вирішення по суті визначених законом заходів з метою 

створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, 

якщо її буде прийнято на користь позивача. КАС України закріплює такі 

види забезпечення позову: 1) зупинення дії індивідуального акта або 

нормативно-правового акта; 2) заборона відповідачу вчиняти певні дії; 3) 

заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 4) 

зупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого 

документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку [78]. 

 Вже було зазначено, що у справах щодо обмеження реалізації права на 

свободу мирних зібрань позов подається органом виконавчої влади, органом 

місцевого самоврядування з вимогою повної заборони або обмеження (щодо 

місця, часу тощо) мирного зібрання. Тобто заборона відповідачу вчиняти 

певні дії, як єдиний можливий вид забезпечення позову у даній категорії 

справ, є предметом позовної заяви, тому вважаємо, що його встановлення 

буде передчасним вирішенням адміністративної справи.  
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Аналогічна ситуація і у справах про усунення перешкод та заборону 

втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань, оскільки, як 

правило, організатор мирного зібрання звертається до суду саме з вимогою 

або зупинення дії індивідуального акта чи нормативно-правового акта, або 

заборони відповідачу вчиняти певні дії.  

До того ж, з огляду на дводенний термін розгляду даної категорії справ 

після відкриття провадження, завдання і мета застосування інституту 

забезпечення позову фактично втрачають сенс.  

Досліджуючи питання строків у даній категорії справ, необхідно також 

вказати на скорочені строки апеляційного оскарження. Так, апеляційна 

скарга у справах щодо реалізації права на свободу мирних зібрань подається 

протягом 24 годин після проголошення відповідного рішення суду, 

апеляційний розгляд справи відбувається у дводенний строк з моменту 

надходження скарги, а у разі надходження апеляційної скарги менш, ніж за 

два дні до запланованої дати проведення мирного заходу – негайно. До того 

ж, рішення суду у справах щодо усунення перешкод та заборону втручання у 

реалізацію права на свободу мирних зібрань підлягає негайному виконанню, 

якому не перешкоджає подання апеляційної скарги [78]. 

Хочемо звернути увагу, що у справах про усунення перешкод та 

заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань 

встановлюються спеціальні правила сплати судового збору. Судовий збір, 

відповідно до Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-

VI, є збором за подання заяв, за видачу судами документів, скарг до суду, а 

також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених вказаним 

Законом та справляється на всій території України. Судовий збір 

включається до складу судових витрат [153]. 

Судовий збір справляється з громадян України, іноземців, осіб без 

громадянства, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у 

тому числі іноземних) та фізичних осіб - підприємців, що звертаються до 
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суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, відповідно до закону. 

Судовий збір сплачується як за подання позовної заяви до суду першої 

інстанції, так і за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові 

рішення, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про 

перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви 

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення 

третейського суду, а також заяви про перегляд судових рішень Верховним 

Судом [153]. 

Однак у справах про усунення перешкод і заборону втручання у 

реалізацію права на свободу мирних зібрань позивач звільняється від 

обов’язкової сплати судового збору. Якщо на момент вирішення справи 

судовий збір не сплачено, то суд вирішує питання про розподіл судових 

витрат, відповідно до положень КАС України. Таким чином, КАС України 

забезпечує можливість захисту від порушень конституційного права на 

свободу мирних зібрань незалежно від фінансових можливостей особи.  

Отже, провадження у справах щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань регулюються як загальними правилами КАС України, встановленими 

для усіх категорій адміністративних справ, так і спеціальними правилами, що 

обумовлено їх віднесенням до категорії окремих термінових 

адміністративних справ.  

 Головною особливістю даного провадження є скорочені процесуальні 

строки, а також процес доказування. Крім того, провадження у справах щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань належить до виняткових 

проваджень, в яких позивачем виступає суб’єкт владних повноважень, не 

використовується інститут забезпечення позову, а також встановлені 

особливі правила сплати судового збору.  

 

 



 
 

 

122 

2.3. Специфіка судових рішень у справах з питань реалізації права на 

свободу мирних зібрань  

 

  Справи з питань реалізації права на свободу мирних зібрань активно 

розглядаються адміністративними судами, передусім судами першої 

інстанції. Кількість судових рішень у справах щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань є досить численною. Так, у 2019 році Українським 

центром суспільних даних було розроблено Статистичний аналіз судових 

рішень щодо заборони мирних зібрань у 2006-2018 роках, відповідно до 

якого у Єдиному державному реєстрі судових рішень за вказаний період було 

виявлено 4651 судове рішення, що стосувались обмеження права на свободу 

мирних зібрань, з них 3624 справи було розглянуто у судах першої інстанції, 

708 – у судах апеляційної інстанції, 319 – у судах касаційної інстанції. Право 

на мирні зібрання було обмежено у 1414 судових рішеннях, не обмежено у 

1235 судових рішеннях, до категорії «інше» відноситься 64 судових рішення, 

процедурних рішень (про відкриття провадження, відмову у відкритті 

провадження тощо) було винесено 1936. Безумовним лідером за кількістю 

судових рішень щодо обмеження права на свободу мирних зібрань визнано 

Харківську область (276 рішень щодо обмеження мирних зібрань), друге та 

третє місце посідають м. Київ (137 рішень названої категорії справ) та 

Дніпропетровська область (113 рішень). До того ж, автори даного аналізу 

дійшли висновку про зловживання правом на звернення органами місцевого 

самоврядування до суду на підставі того, що більшість справ, у яких право на 

мирні зібрання не було обмежено, не було розглянуто по суті [104].  

Розглянемо судові рішення із досліджуваного питання, враховуючи, що 

прийняттям судового рішення закінчується стадія розгляду справи по суті, 

судове рішення є результатом здійснення правосуддя, підсумком діяльності 

адміністративного суду щодо з’ясування обставин адміністративної справи, 

дослідження та оцінки доказів і застосування правових норм до конкретних 
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правовідносин та їх учасників. Питання визначення поняття та суті судового 

рішення є доволі дискусійним у літературі, починаючи з радянських часів і 

донині.  

Дослідженням судових рішень в адміністративному судочинстві 

займались такі науковці, як В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, М. І. Смокович, 

А. Т. Комзюк, В. С. Стефанюк, Я. П. Синицька, М. І. Труш, С. В. Боднар, 

І. О. Розум, Г. М. Писаренко, Р. О. Куйбіда, Ю. С. Педько та ін.  

У юридичній літературі поняття «судове рішення» зазвичай трактують 

двояко: 1) як акт правосуддя; 2) як правозастосовний акт.  

Судове рішення як акт правосуддя характеризують наступними 

ознаками: прийняттям від імені держави, керуючись законом та на підставі 

встановлених у судовому засіданні фактів; вирішенням справи по суті [37]; 

спрямованістю на захист правопорядку та захист прав та обов’язків сторін; 

примусом до встановленої в рішенні поведінки [1, с. 16].  

Судове рішення визначають як акт, постановлений іменем України, 

оформлений у вигляді процесуального документа, яким підтверджується 

наявність або відсутність спірних правовідносин, у результаті якого воно 

перетворюється на безспірне, ґрунтуючись на встановлених у судовому 

засіданні фактичних обставин справи [155, с. 194].  

Не вдаючись до наукової дискусії, зазначимо, що, на нашу думку, 

заслуговує на увагу дефініція, наведена Я. П. Сидницькою, яка синтезувала 

існуючі визначення судового рішення. Так, науковець зазначає, що «судове 

рішення є основним та найважливішим актом правосуддя, який вирішує 

адміністративну справу по суті, містить державно-владне, індивідуально-

конкретне розпорядження із застосуванням норм права до встановлених у 

судовому розгляді фактів і правовідносин ухвалене у передбаченому законом 

процесуальному порядку іменем держави й спрямоване на захист прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших 

суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства в тому числі на виконання делегованих повноважень» [199, с. 

684].  

Незважаючи на те, що наведене визначення хоча й відображає сутність 

поняття «судове рішення», однак тлумачить його дещо обмежено – лише у 

контексті вирішення справи по суті. У довідковій літературі судове рішення 

визначають як універсальну назву акта, що постановляє суд на будь-якій 

стадії розгляду справи, в будь-якому виді провадження [25, с. 870]; збірне 

поняття, яке охоплює усі акти, прийняті судом (суддею) у результаті 

процесуальної діяльності [246, с. 265].  

Ми погоджуємось з С. В. Боднарем, який вказує, що судове рішення – 

це найзагальніший акт правосуддя, процесуальний документ застосування 

адміністративного права, яким адміністративний суд вирішує те чи інше 

питання [15, с. 15]. А тому вважаємо цілком логічним віднесення до судових 

рішень не лише актів, якими вирішується справа по суті, а і також зупинення 

чи закриття провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду 

або прийняття рішення щодо інших процесуальних дій чи клопотань [182, 

с. 57].  

До того ж, у фаховій літературі зазначається, що висновки 

адміністративного суду на кожній стадії адміністративного судочинства 

набувають певної процесуально-правової форми судового акта. 

Адміністративно-процесуальне законодавство надає узагальнюючу назву 

таких актів – судові рішення [5, с. 173]. Тобто, судове рішення як акт 

правосуддя та процесуальний документ співвідносяться як зміст та форма. З 

цього приводу, М. І. Труш у своєму дисертаційному дослідженні вказує, що 

процесуальний документ – судове рішення є способом матеріалізації, 

існування змісту судового рішення як акта правосуддя, в якому цей зміст і 

відтворюється [215, с. 40]. Ми повністю підтримуємо таку позицію.  
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Узагальнюючий підхід до визначення поняття «судове рішення» 

міститься і в КАС України. Так, відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 4 КАС України 

судове рішення – це рішення, постанова або ухвала суду будь-якої інстанції 

[78]. Тобто, поняттям «судове рішення» охоплюються всі види судових 

рішень, визначених в ч. 1 ст. 241 КАС України. 

Пленум Верховного Суду України у Постанові від 18.12.2009 р. № 14 

«Про судове рішення» зазначив, що судове рішення є найважливішим актом 

правосуддя, покликаним забезпечити захист гарантованих Конституцією 

України прав та свобод людини, правопорядку і здійснення проголошеного 

Конституцією нашої держави принципу верховенства права [136].  

 Законодавцем також наводиться визначення кожного виду судового 

рішення окремо: рішенням суду є рішення суду першої інстанції, в якому 

вирішуються позовні вимоги (п. 13 ч. 1 ст. 4 КАС України); постанова – 

письмове рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції в 

адміністративній справі (п. 14 ч. 1 ст. 4 КАС України); ухвала – письмове або 

усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, котрим 

вирішуються питання, що пов’язані з процедурою розгляду адміністративної 

справи,а також інші процесуальні питання (п. 15 ч. 1 ст. 4 КАС України) [78]. 

З наведених визначень випливає, що за формою судові рішення можуть бути 

усними чи письмовими. Постанова може бути лише у письмовій формі.  

 У фаховій літературі здійснюється різна класифікація судових рішень. 

М. А. Бояринцева, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва, судові 

рішення за предметом захисту умовно поділяє на рішення з приводу захисту 

порушеного права; рішення з приводу захисту охоронюваного законом 

інтересу; рішення з приводу захисту порушеного права та охоронюваного 

законом інтересу; за змістовим наповненням рішень, які суд приймає під час 

розгляду та вирішення публічно-правових спорів у порядку 

адміністративного судочинства виділяє ухвали, постанови, рішення, які 
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мають характер індивідуальної дії і спрямовані на вирішення конкретних 

правових конфліктів [20, с. 131].  

Види судового рішення визначаються й за такими критеріями: 

1) за видом провадження у суді першої інстанції рішення поділяються 

на: а) рішення, прийняте в порядку позовного провадження; б) рішення, 

прийняте в порядку окремого провадження; в) рішення, прийняте в 

наказному провадженні (судовий наказ); 

2) рішення, які виносяться у порядку позовного провадження, в свою 

чергу, можуть бути поділені на види за тією самою ознакою, за якою 

різняться позови, що класифікуються за процесуальною метою. Відповідно 

до цього розподілу суд постановляє: а) рішення про присудження; б) рішення 

про визнання; в) рішення про перетворення правовідносин; 

3) залежно від інстанції суду, що прийняв рішення, виділяються: а) 

рішення суду першої інстанції; б) рішення апеляційної інстанції; в) рішення 

касаційної інстанції; 

4) за суб’єктом винесення рішення суду підрозділяються на: а) рішення 

одноособового судді; б) рішення колегіального суду; 

5) за змістом рішення суду можуть бути остаточними та додатковими 

[131]. 

Мета судового рішення полягає у досягненні юридичної визначеності у 

спірних правовідносинах, що переконує сторони та суспільство у 

справедливості суду, утвердженні ним прав людини і запобігає стану 

невизначеності в аналогічних ситуаціях [92, с. 12]. Суть судового рішення 

опосередковується і метою, і завданням процесуального права та 

визначається тим, що воно об’єктивно є в реальній дійсності серед активів 

органів суду та інших органів держави. Його функції витікають із завдань 

судочинства, з особливостей правосуддя, застосування норм права до 

фактичного складу правового питання, предмета дослідження 

адміністративного суду [16, с. 96].  
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 Усі судові рішення, в тому числі й ті, що стосуються реалізації права на 

свободу мирних зібрань, мають відповідати певним критеріям. Статтею 242 

КАС України встановлено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на 

основі принципу верховенства права та бути законним і обґрунтованим. 

Науковцями висловлюється й думка про те, що основним критерієм якості 

судового рішення є правосудність, порушення якої є підставою для 

скасування або зміни судового рішення судом вищої інстанції. На думку 

Р. О. Куйбіди, правосудність поєднує в собі дві вимоги – обґрунтованість 

(стосується питань факту) та законність (стосується питань права). У 

літературі зазначається, що правосудність судового рішення об’єднує усі 

юридичні вимоги, яким має відповідати судове рішення (легітимність, 

законність, обґрунтованість, повнота, виконуваність тощо). Однак з 

методологічних міркувань науковець використовує звужене розуміння 

правосудності як поєднання обґрунтованості та законності [92, с. 32].  

Я. О. Берназюк, суддя Верховного Суду, вказує: «ще одне призначення 

обґрунтованого рішення полягає у тому, щоб продемонструвати позивачу та 

відповідачу, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає стороні 

можливість в подальшому оскаржити його та отримати його перегляд 

вищестоящою інстанцією (рішення у справі «Hirvisaari v. Finland», заява від 

27.09.2001 р. № 49684/99, п. 30.). На важливість дотримання судами вимоги 

щодо мотивованості (обґрунтованості) рішень також йдеться у низці інших 

рішень ЄСПЛ (наприклад, «Богатова проти України», «Нечипорук і Йонкало 

проти України» та ін.)» [11]. 

 Як вимоги до судового рішення наводяться й інші фактори, зокрема, 

небезпідставно вказується, що рішення повинно бути безумовним, в його 

регулятивній частині не допускаються альтернативи, його виконання не 

повинно залежати від настання або ненастання певних умов, рішення 

викладається однозначно і зрозуміло, має бути викладено без помилок в 

назвах, датах, без описок, з дотриманням правил граматики [208]. 
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 Крім того, судове рішення повинно бути чітким, повним, зрозумілим, 

обов’язково містити вступну, описову, мотивувальну і резолютивну частини 

з додержанням вказаної послідовності [137]. У будь-якому судовому рішенні 

мають бути чітко окреслені: 1) предмет спору – вимоги однієї сторони до 

іншої, що виносяться на вирішення суду; 2) позиція сторін – прохання 

позивача та відповідача до суду щодо предмета спору з наведенням основної 

аргументації; 3) факти – обставини, що встановлені судом з аналізом доказів; 

4) право – юридична кваліфікація встановлених фактів із виведенням 

правових наслідків та наведенням відповідної аргументації; 5) присуд суду – 

лаконічна відповідь суду на вимоги сторін, за допомогою якої вирішується 

спір [92, с. 25].  

Розглянемо зміст та специфіку судових рішень у справах щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань. У вступній частині вказується 

найменування суду, до якого позивачем (зокрема, у нашому випадку це може 

бути орган місцевого самоврядування/виконавчої влади або 

організатор/організатори мирного зібрання) подано позовну заяву, вказівка 

на відповідача (ним є організатор/організатори мирного зібрання або орган 

місцевого самоврядування/виконавчої влади), предмет спору (або 

обмеження/ повна заборона у проведенні мирного зібрання, або усунення 

перешкод/заборона втручання у реалізацію права на мирні зібрання), місце та 

час постановлення тощо. Зауважимо, що організатором мирного зібрання 

можуть бути місцеві відділення політичних партій чи всеукраїнських 

об’єднань. Наведемо такий приклад. У Донецький окружний 

адміністративний суд звернувся Виконавчий комітет Слов`янської міської 

ради (справа №805/4819/17-а) з адміністративним позовом про обмеження 

мирного зібрання, шляхом заборони під час його проведення Слов`янською 

міською організацією Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 01.01.2018 р. у 

місті Слов’янську Донецької області о 17 годині на Соборній площі 

використання факелів (смолоскипів) та вогненебезпечних засобів. Зазначимо, 
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що вислухавши пояснення представників позивача, відповідача та третьої 

Особа 1, розглянувши подані документи та матеріали, з’ясувавши фактичні 

обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, оцінивши 

докази, що мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення 

спору по суті, судом прийнято таке рішення: оскільки позивачем не надано 

суду доказів про наявність реальної загрози для безпеки людей, їхньому 

життю або фізичному здоров’ю, а також серйозних збитків їхньому майну, у 

задоволенні адміністративного позову Виконавчого комітету Слов’янської 

міської ради «Свобода», відмовити [52]. В аналізованому судовому рішенні 

відповідно до вимог КАС Україні чітко зазначено найменування суду, 

вказівка на позивача та відповідача, предмет позовної заяви. 

  В описовій частині судового рішення стисло викладаються обставини 

справи – позиції позивача, заперечення відповідача, зокрема, позиції 

позивача викладаються щодо неправомірності проведення мирного зібрання 

із наведенням ним фактів його неправомірності та незаконності; заперечення 

організатора/організаторів мирного зібрання щодо порушення мирним 

зібранням національної безпеки, громадського порядку (дорожнього руху, 

спокою в місці проведення зібрання), завдання шкоди здоров’ю населення та 

навколишньому середовищу, тощо; а також можливі заяви та клопотання 

учасників мирного зібрання.  

  Згідно з ч. 7 ст. 280 КАС України позивач повинен обґрунтувати 

необхідність встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань у демократичному суспільстві та пропорційність 

запропонованого у позові способу обмеження. Частиною 9 цієї ж статті 

передбачено, що суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку у разі, якщо визнає, що проведення масових 

зібрань може створити реальну небезпеку заворушень або вчинення 

кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю населення чи правам та 

свободам інших людей. У разі встановлення обмеження права на свободу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2207/ed_2018_03_13/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#2207
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мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у постанові необхідність його 

встановлення, а також пропорційність способу такого обмеження. Якщо для 

досягнення цілей такого обмеження достатньо застосувати менш обтяжливий 

для відповідача спосіб обмеження, аніж запропонував позивач, у такому разі 

суд зобов’язаний його застосувати [78]. Зокрема, зазначене правове 

положення та необхідність його врахування міститься в судовому рішенні 

Закарпатського окружного адміністративного суду у справі № 807/248/18 

[62].  

Для правильного застосування судами принципу пропорційності 

важливе значення має тест на пропорційність. Він має двоетапну структуру. 

На першому етапі суд повинен встановити, що владними діями обмежене 

певне право. На другому етапі влада повинна надати суду докази, що вона 

переслідувала певну легітимну мету та що обмеження було пропорційне цій 

меті [227, с. 127].  

Дослідження принципу пропорційності не залишилося поза увагою 

науковців. Так, Р. С. Мельник вказує, що принцип пропорційності гарантує 

рівновагу між характером і ступенем втручання, з одного боку, та причиною 

такого втручання – з іншого. У процесі досягнення суб’єктами владних 

повноважень законних цілей перевагу слід віддавати заходам, які 

передбачають найменший рівень втручання. Принцип пропорційності 

вимагає об’єктивної оцінки обставин, які впливають на проведення зібрання, 

якщо інші права можуть вступати у конфлікт з правом на свободу мирних 

зібрань, то рішення адміністративного органу має ґрунтуватись на 

паралельному аналізі відповідних конфліктуючих прав, має бути проведений 

докладний аналіз кожного з цих прав, перевіряючи пропорційність будь-

якого втручання в інші права, що може стати наслідком повного захисту 

права на свободу мирних зібрань [102, с. 22-23]. Така позиція видається нам 

цілком обґрунтованою.  
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  До того ж, принцип пропорційності, як один із основних, зазначений в 

Керівних принципах щодо свободи мирних зібрань, підготовлених Радою 

експертів БДІПЛ ОБСЄ та рекомендований державам-членам ОБСЄ для 

регулювання та захисту свободи мирних зібрань [74].  

  Мотивувальна частина судового рішення, відповідно до ст. 246 КАС 

України, повинна містити: 1) встановлені судом обставини (юридичні факти), 

які обґрунтовані доказами та мають юридичне значення відповідно до норм 

права; 2) обов’язкову оцінку аргументів сторін; 3) підстави та зазначення 

норм права, якими керується суд тощо [78]. 

 Мотивованість судового рішення є свідченням того, що: 

– доводи та міркування сторін (учасників) судового процесу були 

належним чином оцінені та враховані або відхилені судом на підставі 

конкретно визначених мотивів; 

– усім доказам у справі було надано належну правову оцінку;  

– обґрунтовано прийняття та відхилення кожного доказу; 

– наведені норми права, якими врегульовані спірні правовідносини, 

з наданням обґрунтування того, чому ті чи інші правові норми мають бути 

застосовані у конкретній спірній ситуації, враховуючи попередні пункти [11].  

  Специфіка мотивувальної частини досліджуваних судових рішень 

полягає у тому, що під час її написання виникають складнощі, пов’язані із 

відсутність спеціального закону щодо мирних зібрань в Україні. Тому 

застосовуються положення інших нормативно-правових актів, якими, 

зокрема, встановлюється обмеження проведення публічного заходу у зв’язку 

з інтересами національної безпеки та громадського порядку, насамперед, 

Закону України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. 

№ 2469-VIII. Однак, у судових рішеннях нерідко наводиться лише 

визначення поняття «національна безпека», яке наведено в ст. 1 вказаного 

Закону без додаткового обґрунтування необхідності її забезпечення під час 

проведення мирного заходу та розгляду конкретної справи.  



 
 

 

132 

  Аналіз судових рішень показує фактичну відсутність посилань на 

правові положенні Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 р. № 580-VIII щодо забезпечення громадського порядку. Лише в 

деяких судових рішеннях міститься посилання на те, що завдання поліції 

полягає у наданні поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної 

безпеки та порядку; охорони прав та свобод людини, а також інтересів 

суспільства та держави; обов’язком держави, насамперед в особі 

правоохоронних органів є забезпечення реалізації основоположних прав 

громадян шляхом усунення чи припинення можливих небезпек під час 

проведення мирних заходів [149].  

Крім того, специфічним є застосування міжнародних документів, що 

регулюють свободу мирних зібрань, а саме Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, Сіракузьких принципів тлумачення обмежень і втручань при 

застосуванні Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, рішень 

Європейського Суду з прав людини. У фаховій літературі підкреслюється 

значення врахування під час прийняття відповідних судових рішень 

міжнародних документів з питань реалізації права на свободу мирних 

зібрань. Р. С.Мельник, посилаючись на ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 

людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV та ч. 2 ст. 6 КАС України, доцільно 

вказує, що для судді рішення ЄСПЛ є, умовно кажучи, законом, яким він 

зобов’язаний керуватися, розглядаючи справи, які знаходяться у нього в 

провадженні. До того ж обов’язковими є рішення ЄСПЛ, прийняті як щодо 

України, так і щодо іншої держави [101]. 

  До такого судового рішення віднесемо те, яке було прийнято 

Закарпатським окружним адміністративний судом по справі № 807/248/18. 

Позивачем у справі про заборону проведення акції на підтримку традиційних 

родинних цінностей є Головне управління Національної поліції 
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Закарпатської області. У своєму позові позивач зробив спробу довести, що 

проведення вказаної акції створить реальну загрозу громадському порядку 

(викличе невдоволення пересічних громадян та мешканців прилеглих 

будинків, загрозу безпеці осіб, щодо яких здійснюється державна охорона) та 

здоров’ю громадян. Приймаючи рішення, Закарпатський окружний 

адміністративний суд, окрім правових норм вітчизняного законодавства, 

керувався ч. 1 ст. 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод 1950 р., ратифікованою ВРУ згідно із  Законом України від 17.07.1997 

р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 

та 11 до Конвенції», ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 

19.10.1973 р. № 2148-VIII, Сіракузькими принципами тлумачення обмежень і 

відступів від положень Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, рішеннями ЄСПЛ від 02.10.2001 р. у справі «Станков та Об’єднана 

організація Македонії «Іліден» проти Болгарії» (Stankov and the United 

Macedonian. Organisation Ilinden v. Bulgaria) від 11.04.2013 р. у справі 

«Вєрєнцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine) (заява № 20372/11), 

іншими міжнародними документами та враховуючи відсутність реальної 

небезпеки (ні представником позивача, ні представником третьої особи не 

надано жодних належних та допустимих доказів, які б свідчили про реальну 

небезпеку вчинення кримінальних правопорушень або заворушень, загрозу 

здоров’ю населення чи правам та свободам інших людей під час проведення), 

дійшов до висновку відмовити позивачу в задоволенні позову [181]. 

  Відзначимо, що фактично всі судові рішення з досліджуваного питання 

містять посилання на міжнародні правові документи та рішення ЄСПЛ, однак 

у них майже не вказується на так званий трискладовий тест. Трискладовий 

тест – це юридична конструкція, що є засобом для перевірки наявності 

необхідних умов для обмеження прав, які гарантовані Конвенцією. Тест 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/pravo1/Z970475.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/pravo1/Z970475.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/pravo1/Z970475.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/pravo1/Z970475.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1973_10_19/pravo1/P732148.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1973_10_19/pravo1/P732148.html?pravo=1
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вказує на те, що будь-яке обмеження права має пройти перевірку на 

відповідність сукупності трьох умов – втручання здійснене «згідно з 

законом», втручання відповідає легітимній меті, втручання «необхідне у 

демократичному суспільстві». Обмеження, що не відповідає таким умовам, 

порушує право особи. І хоча назва «трискладовий тест» є досить умовною і 

прямо не передбачена практикою ЄСПЛ, проте його умови зазначаються в 

багатьох рішеннях ЄСПЛ [111]. Вказана юридична конструкція знаходить 

своє відображення у рішенні ЄСПЛ у справі «Джавіт Ан. Проти Туреччини» 

(Djavit An v. Turkey), де ЄСПЛ тлумачить норму ч. 2 ст. 11 Конвенції та 

зазначає, що будь-яке обмеження буде їм суперечити, якщо не буде доведено, 

що воно відповідає трьом зазначеним умовам: «передбачено законом», 

переслідувало одну або більше легітимні цілі, визначені у п. 2, і було 

«необхідним у демократичному суспільстві» [171; 258].  

  Під «втручанням, що передбачене законом», перш за все, мається на 

увазі наявність законодавства, що передбачає можливість здійснення 

втручання. ЄСПЛ наголошує, що правило не може вважатися «законом», 

якщо воно не сформульовано з достатнім рівнем точності, що дозволить 

особі регулювати свою поведінку: вона повинна мати можливість 

передбачити в розумній за даних обставин мірі наслідки, що можуть настати 

після вчинення нею дії. 

 До того ж, у п. 43 рішення у справі «Власов проти Росії» (Vlasov v. 

Russia) встановлюється, що «вислів «згідно із законом» не просто вимагає, 

щоб оскаржуваний захід мав підставу у національному законодавстві, він 

звернений водночас до якості такого закону. Зокрема, положення закону 

мають бути достатньо чіткими у своїх термінах, а також закон повинен 

передбачати засоби юридичного захисту проти свавільного 

застосування» [169]. 

 Обмеження має бути не лише «встановлене законом», а й повинно 

переслідувати законну (легітимну) мету, зазначену у п. 2 ст. 11 Конвенції. 
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ЄСПЛ зазначає, що згідно з вказаною нормою Конвенції обмеження права на 

свободу зібрань необхідно тлумачити вузько, щоб їх перелік був абсолютно 

вичерпним, а їх визначення обов’язково чітким [168]  

  Таким чином, легітимними цілями втручання у право на свободу 

зібрань, відповідно до Конвенції, є інтереси національної або громадської 

безпеки, запобігання заворушенням або злочинам, охорона здоров’я чи 

моралі або захист прав і свобод інших осіб [231, с. 299].  

 У багатьох справах найскладнішим є визначення «необхідності 

втручання у демократичному суспільстві», оскільки у вказаному питанні 

держави користуються певною свободою розсуду. Однак ЄСПЛ встановив, 

що критерій «необхідність в демократичному суспільстві» держави мають 

застосовувати у зв’язку з однією з конкретних підстав для обмеження права, 

яка згадується у відповідній статті: посилання держави на загальну 

необхідність як на підставу для обмеження прав та свобод буде 

неправомірним [231, с. 299]. 

 Аналізуючи практику ЄСПЛ, до критеріїв визначення «необхідності в 

демократичному суспільстві» можна віднести такі: 1) причини, що 

виправдовують втручання, є «відповідними та достатніми»; 2) для такого 

втручання є «нагальна суспільна потреба»; 3) втручання повинно бути 

пропорційне законній меті. Не буде вважатися «необхідним у 

демократичному суспільстві» будь-яке непропорційне втручання [231, с. 

299]. 

  Застосування адміністративними судами «трискладового тесту» при 

здійсненні втручання у право осіб на мирні зібрання є підґрунтям для 

винесення належного, обґрунтованого та законного рішення. Слід зазначити, 

що наразі національні суди дуже рідко використовують практику ЄСПЛ 

щодо ст. 11 Конвенції. Відомі лише одиничні випадки перевірки 

відповідності обмеження права на мирні зібрання вимогам вказаного тесту, 
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що, безперечно, негативно відображається на ситуації з дотриманням прав 

людини в Україні [231, с. 299]. 

  Крім того, Р. О. Куйбіда аргументовано зазначає, що відсутніми в 

судових рішеннях є посилання на позиції Суду справедливості ЄС, які не 

мають юридичної сили для України, бо наша держава не член Євросоюзу, 

проте доречне використання такої судової практики посилює переконливість 

мотивації, підвищує авторитетність судових рішень, надає судовій практиці 

характеру цілісної системи [92, с. 78].  

 Зауважимо, що жодного посилання на міжнародні правові документи 

та рішення ЄСПЛ не міститься в судовому рішенні Запорізького окружного 

адміністративного суду у справі № 280/4614/18, однак, на наш погляд, 

зазначене є винятком [65].  

  Резолютивна частина є найголовнішою частиною судового рішення, 

оскільки саме в ній міститься висновок адміністративного суду в 

адміністративній справі – задоволення чи відмова у задоволенні позову 

повністю або частково, розподіл судових витрат, строк та порядок набрання 

рішенням законної сили і його оскарження тощо. Резолютивна частина є 

висновком у вирішенні адміністративної справи про реалізацію права на 

свободу мирного зібрання.  

  У разі задоволення позову частково у резолютивній частині судових 

рішень вказується у більшості випадків на обмеження щодо часу і місця 

проведення мирного заходу. Таке обмеження, зокрема, встановлене у 

судовому рішенні Запорізького окружного адміністративного суду (справа № 

808/356/18) під час розгляду адміністративного позову Виконавчого комітету 

Запорізької міської ради до Громадської організації «Полк Перемоги», 

Громадської організації «Запорізьке об’єднання ветеранів АТО та бійців 

окремого загону спеціального призначення «Азов», Громадської організації 

«Запорізька міська організація ветеранів АТО», Запорізької міської 

організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Запорізької області. 
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Позивач просить суд заборонити відповідачеві (вказаним громадським 

організаціям) проведення 02.02.2018 р. зборів, мітингів, пікетів, походів та 

демонстрацій тощо з 10.00 години до 20.00 години у місті Запоріжжя, 

виходячи з того, що заплановані відповідачами мирні зібрання збігаються за 

датою, місцем і за часом проведення. Приймаючи до уваги протилежні 

погляди прихильників відповідачів у разі одночасного проведення 

запланованих ними акцій можуть виникнути ситуації, що призведуть до 

масових заворушень чи злочинів, і як наслідок, до нанесення шкоди здоров’ю 

та життю мешканців міста. Враховуючи час звернення відповідачів до 

виконавчого комітету Запорізької міської ради та інші обставини щодо 

проведення вказаних акцій, судовим рішенням постановлено не заборонити 

їх проведення, а розмежувати у часі [64]. 

  У разі відмови у задоволенні позову повністю, аналіз судових рішень 

дозволяє зробити висновок про доречну констатацію адміністративним 

судом некомпетентності юридичних відділів органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Постанову про повну відмову в задоволенні 

позову з підстави не подання позивачем до суду належних та допустимих 

доказів необхідності заборони мирного зібрання постановлено Львівським 

окружним адміністративним судом у справі 813/761/18 за позовом 

Бродівської районної державної адміністрація до Бродівської філії 

громадської організації «Союз Поляків «Білий Орел», Львівської обласної 

молодіжної громадської організації «Юнацтво», Львівської обласної 

організації Спілки української молоді в Україні. Предмет позову – заборона 

вказаним організаціям проведення мітингів, демонстрацій, віче тощо, крім 

поминальної панахиди 25.02.2018 р. з 08 години до 20 години на території 

Голубицької сільської ради Бродівського району Львівської області, 

прилеглій до Меморіалу загиблим полякам від рук гітлерівських військ у 

1944 році [99]. Аналогічне рішення було прийнято Дніпропетровським 

окружним адміністративним судом у справі № 804/3278/18, де позивачем 
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виступав Виконавчий комітет Дніпровської міської ради, відповідачем – 

Дніпропетровська міська Громадська організація «Союз Офіцерів», предмет 

позову – заборона мирного заходу в заявленому місці біля пам’ятника 

генералу Пушкіну, з подальшою ходою по проспекту Дмитра Яворницького 

до меморіалу «Вічної Слави», вулиці Січеславській Набережній до пам’я 

тника В.Ф. Маргелову 09.05.2018 р. з 07.00 години до 18:00 години з 

використанням звукопідсилювальної апаратури та ретро-автомобілів (15 

одиниць) для підвезення ветеранів (розміщення авто по пр. Д. 

Яворницького) [48].  

Отже, неподання позивачем до суду належних та допустимих доказів 

необхідності заборони мирного зібрання є підставою для відмови в 

задоволенні позову повністю, окрім того, свідчить про некомпетентність 

посадових осіб юридичного відділу органу виконавчої влади.  

  Вагомою підставою для відмови адміністративним судом у задоволенні 

заявлених вимог є їх базування на припущеннях. Таку постанову було 

прийнято Вінницьким окружним адміністративним судом у справі № 

802/719/17-а, де позивачем є Виконавчий комітет Вінницької міської ради, а 

відповідачем – Вінницька обласна організація політичної партії «Союз Лівих 

Сил», Громадська організація «Вінницьке обласне товариство сприяння 

розвитку україно-російських економічних, науково-технічних та культурних 

зв’язків «Україна – Росія», предмет позову – обмеження права на організацію 

та проведення 09.05.2017 р. в м. Вінниці будь-яких масових заходів, а саме 

зібрання, ходи тощо по вулиці Соборній від майдану Незалежності до входу 

у Центральний міський парк культури і відпочинку [30; 258].  

 На простих припущеннях та побоюваннях про можливість вчинення у 

межах зібрання або щодо нього злочинних дій базувалася позовна заява 

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради до Регіональної партійної 

організації в Миколаївській області «Політична партія «Робітнича партія 

України», Миколаївської крайової організації Народного руху України, 
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Відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнська спілка 

учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Миколаївській області, 

Громадської організації «Територіальна козацька громада Корабельного 

району м. Миколаєва». Таку постанову було прийнято Миколаївським 

окружним адміністративним судом у справі № 814/851/17 [103].  

  Незначною є практика звернення до адміністративного суду 

юридичних осіб як позивачів-організаторів мирного зібрання. Таким є позов 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний 

комбінат» (позивач) до Вільнянської міської ради Вільнянського району 

Запорізької області (відповідач) про визнання протиправним та скасування 

рішення відповідача про заборону масових заходів на території міста 

Вільнянськ. У цій справі за № 280/4614/18 Запорізький окружний 

адміністративний суд позов вказаного Товариства, яке виступає в ролі 

організатора публічного заходу, задовольнив повністю, виходячи з заявлених 

позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та 

матеріалів справи, та прийшовши до висновку, що відповідач, як суб’єкт 

владних повноважень, діяв не в межах повноважень, наданих йому 

законодавством (у органів місцевого самоврядування відсутні повноваження 

щодо заборони проведення розважальних заходів у позасудовому порядку) 

та не довів правомірність прийнятого рішення [65]. 

  Аналіз судових рішень дозволяє простежити незаконну практику 

органів місцевого самоврядування, які приймають рішення про заборону 

проведення мирних зібрань, хоча обмеження в реалізації права громадян на 

мирне зібрання може встановлюватися виключно судом. Таке рішення було 

постановлене Бориспільським міськрайонним судом Київської області у 

справі №359/335/17 за позовом до Бориспільської міської ради, якою було 

заборонено Хресну ходу миру Української Православної Церкви через місто 

Бориспіль [19]. При цьому зазначеним судом не враховувались такі аспекти, 

як перевірка того, чи має право позивач (орган місцевої влади) видавати 
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підзаконний акт щодо обмеження права на проведення мирних зібрань і 

звуження ним реально існуючих прав і свобод особи [258]. 

 Отже, аналіз судових рішень адміністративного суду дозволяє зробити 

висновок: якщо юридична та фактична обґрунтованість доводів сторін 

свідчить, що мотивація та докази, на які посилається позивач, не дають суду 

підстав для задоволення адміністративного позову у повному обсязі (для 

прикладу – рішення Запорізького окружного адміністративного суду № 

808/356/18), то у цьому випадку постановлюється рішення про обмеження 

права на проведення мирних зібрань шляхом їх звуження [258].  

  Зауважимо, що обмеження можуть стосуватись питань часу, способу, 

місця проведення зібрання, висловлювань лозунгів, форми, що їх мають 

намір використовувати учасники мирного зібрання. Перелік можливих 

обмежень не є вичерпним, судом можуть запроваджуватись й інші 

обмеження, що відповідають обставинам конкретного зібрання. Обмеження 

реалізації права на свободу мирних зібрань може бути застосовано судом 

лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою 

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

захисту прав і свобод інших людей. 

  Адміністративним судом приймається судове рішення про відмову 

позивачу у задоволенні позову про обмеження права на мирне зібрання 

шляхом заборони його проведення у разі встановлення таких основних 

обставин:  

 - позивачем не надано до суду належних та допустимих доказів 

потреби заборони мирних зібрань з огляду на необхідність такої у 

демократичному суспільстві; не доведено реальну загрозу національній 

безпеці та громадському порядку, небезпеку заворушень або злочинів, 

загрозу здоров’ю населення чи правам і свободам інших людей під час 

проведення мирного зібрання (Дніпропетровський окружний 

адміністративний суд, справа № 804/3278/18);  
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  - мотивація та докази, на які посилається позивач, не дають суду 

підстави для встановлення висновків, які б спростовували доводи відповідача 

(Вінницький окружний адміністративний суд, справа № 802/719/17-а, 

Донецький окружний адміністративний суд, справа №805/4819/1-а);  

  - мотивація та докази, на які посилається позивач, не дають суду 

підстав для встановлення висновків про підставність позову (Закарпатський 

окружний адміністративний суд, справа № 807/248/18; Львівський окружний 

адміністративний суд, справа № 813/761/18); 

  - простих припущень щодо можливості вчинення у межах зібрання або 

щодо нього злочинних дій недостатньо для прийняття рішення про 

обмеження права на свободу мирних зібрань шляхом його заборони 

(Миколаївський окружний адміністративний, справа № 814/851/17).  

  Адміністративні суди наводять різні підстави обмеження проведення 

мирних зібрань, зокрема, «автоматичні заборони», тобто заборони на 

проведення будь-яких публічних виступів у певний період часу або в будь-

яких публічних місцях, «інформаційні листи» різноманітних органів влади 

щодо неможливості проведення мирного зібрання, посилання на локальні 

акти органів місцевого самоврядування [241, с.158-159, 163-164].  

  Відмітимо таку специфіку судового рішення адміністративного суду з 

питань реалізації права на свободу мирних зібрань як оперативне його 

прийняття, а саме відповідно до ч. 5 ст. 280 КАС адміністративна справа про 

заборону або встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань вирішується судом протягом двох днів після відкриття 

провадження у справі, а у разі відкриття провадження менш, як за два дні до 

проведення відповідних заходів – невідкладно [78]. Такий підхід є важливим 

і тому, що у разі встановлення обмеження проведення мирного зібрання, 

організатор/організатори повинні прийняти низку організаційних заходів, 

зокрема щодо – зміни гасел, лозунгів та іншої атрибутики, окрім того, 

можливої території проходження публічного заходу [258]. 
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 У фаховій літературі із врахуванням аналізу судової практики 

підводиться підсумок про те, що судові рішення суду першої інстанції не 

часто оскаржують до судів вищої інстанції, що дозволяє зробити ймовірним 

висновок про законність більшості прийнятих рішень судами першої 

інстанції. Так, Другий апеляційний адміністративний суд у справі № 

520/4785/19 залишив без задоволення апеляційну скаргу Харківської міської 

ради, якою оскаржувалось рішення Харківського окружного 

адміністративного суду від 17.05.2019 р. про відмову у задоволенні її 

адміністративного позову до Особа 1, в якому Харківська міська рада 

просила заборонити Особа 1 використання та встановлення намету або інших 

споруд під час проведення безстрокового мирного зібрання на Майдані 

Свободи напроти будівлі Харківської обласної державної адміністрації у 

місті Харкові.  

 Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, перевіривши, в межах 

апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції та доводи апеляційної 

скарги, дослідивши матеріали справи, встановила, що апеляційна скарга не 

підлягає задоволенню: суд першої інстанції дійшов правильного висновку 

про відсутність правових підстав для обрання способу обмеження реалізації 

конституційного права громадян на мирні зібрання за зверненням Особа 1, 

позовні вимоги не відповідають суті позову, посилання позивача на начебто 

наявні порушення законодавства при проведенні мирного зібрання 

належними доказами не підтверджено. З огляду на викладене, суд 

апеляційної інстанції приходить до висновку, що суд першої інстанції, 

вирішуючи даний публічно-правовий спір, правильно встановив фактичні 

обставини справи та надав їм належну правову оцінку. Доводи апеляційної 

скарги висновків суду першої інстанції не спростовують [54]. 

  Зауважимо, що до недоліків та прорахунків судових рішень 

апеляційного суду науковці відносять: брак чіткості сформульованих 

значущих характеристик проблеми (тез), а також послідовності їх 
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дослідження; внаслідок цього складність у визначенні переліку норм та 

принципів, які суду слід було застосовувати; недостатнє та неналежне 

цитування та витлумачення норм права, на які суд посилається у рішенні; 

відсутність перевірки всіх обставин справи, встановлених судом першої 

інстанції, як це слід було б зробити для дослідження усіх значущих 

характеристик проблеми (вимог апеляційної скарги); висновки суду 

видаються такими, що ґрунтуються на переконаннях суду, а не на оцінці 

судом того, у який спосіб норми стосуються фактів або з’ясованих обставин 

у конкретній справі [92, с. 93].  

  В окремих випадках судові інстанції, зокрема касаційна, встановлюють 

неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права при ухваленні судових рішень і не погоджуються з 

висновками судів першої та апеляційної інстанції у справі. Таке рішення було 

прийнято Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду у справі № К/9901/1460/18, який розглянув касаційну 

скаргу Особа 1 на постанову Одеського окружного адміністративного суду 

від 13.08.2015 р. та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду 

від 14.09.2015 р.  

 Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 

13.08.2015 р. адміністративний позов виконавчого комітету Одеської міської 

ради до голови організаційного комітету «Одеса Прайд-2015» Особа 1 

задоволений частково. Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що 

організаторами заходу не забезпечено належне завчасне сповіщення суб’єкта 

владних повноважень, у спосіб, який надав би можливість здійснення 

вказаними органами покладених на них повноважень щодо забезпечення 

громадського контролю під час проведення відповідного мирного зібрання, 

що свідчить про порушення відповідачами встановленого порядку 

проведення мирних зібрань, у зв’язку з чим проведення 15.08.2015 р. у місті 

Одесі Маршу Рівності представників ЛГБТ-спільноти могло створити 
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реальну небезпеку і загрозу громадському порядку у місті, здоров’ю та 

життю осіб, які братимуть у них участь, а також інших громадян та гостей 

міста Одеси, що є підставою для обмеження права на його проведення.  

  Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 

14.09.2015 р. апеляційну скаргу Особа 1 залишено без задоволення, а 

постанову Одеського окружного адміністративного суду від 13.08.2015 р. – 

без змін. Апеляційний суд мотивував своє рішення тим, що суд першої 

інстанції дав належну оцінку обставинам справи, правильно застосував 

законодавство, яке регулює спірні правовідносини та ухвалив належне 

рішення, що відповідає вимогам матеріального та процесуального права. 

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду.  

  Однак Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду у справі № К/9901/1460/18 вважає за доцільне 

вказати, що суди першої та апеляційної інстанції, приймаючи рішення про 

часткове задоволення позову, помилково виходили із міркувань необхідності 

обмеження права на мітинг, у зв`язку з реальністю можливої загрози, 

оскільки така реальність не була підтверджена відповідними доказами. До 

того ж, Верховний Суд звернув увагу на те, що реалізація своїх прав 

меншістю не повинна залежати від схвалення більшістю. Навіть у тому 

випадку, якщо інтереси певної групи осіб разюче відрізняються від інтересів 

основної маси населення, такі інтереси мають бути дотримані. Тобто, 

держава має створювати для всіх рівні умови реалізації права на свободу 

мирних зібрань. Враховуючи зазначені та інші обставини (зокрема, 

позивачем не надано судам доказів, на підтвердження своїх припущень, 

стосовно реальності порушення громадського порядку, створення небезпеки 

заворушень та злочинів, наслідком яких є реальна загроза здоров’ю 

населення та правам і свободам інших людей), Верховний Суд встановив 

неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права при ухваленні судових рішень і не погоджується з 
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висновками судів першої та апеляційної інстанцій у справі та постановив: 1. 

Касаційну скаргу Особа 1 – задовольнити; 2. Постанову Одеського 

окружного адміністративного суду від 13.08.2015 р. та ухвалу Одеського 

апеляційного адміністративного суду від 14.09.2015 р. – скасувати [28].  

  Вважаємо за доцільне в судових рішеннях щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань здійснювати посилання на аналогічні за змістом 

рішення судів вищої інстанції (апеляційної та касаційної), що надасть їм 

додаткової аргументації в оцінці обставин під кутом зору витлумаченої 

правової норми. 

  Отже, судовим рішенням з питань реалізації права свободи мирних 

зібрань є акт правосуддя, що забезпечує захист гарантованих Конституцією 

України та міжнародними правовими документами та рішеннями ЄСПЛ прав 

і свобод людини щодо проведення публічних заходів, ґрунтується на їх 

засадах про недопустимість встановлення обмежень, крім тих, які 

передбачені законом, їх необхідність у демократичному суспільстві в 

інтересах національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і 

захисту інших прав та свобод осіб, та відповідає встановленій у 

законодавстві формі.  

  Судові рішення щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

поділяються: 

  а) за позовами органів місцевої державної влади та місцевого 

самоврядування на рішення: 1) про встановлення повної заборони 

проведення мирного зібрання, 2) про застосування певних обмежувальних 

заходів при проведенні мирного зібрання; 

  б) за позовами організатора/організаторів мирного зібрання на рішення: 

1) про визнання незаконним локального акта органу місцевої державної 

влади або місцевого самоврядування; 2) усунення перешкод, що виникають 

при проведенні мирного зібрання. 



 
 

 

146 

  Аналіз судових рішень адміністративного суду про повну заборону 

мирного зібрання дозволяє зробити висновок, що така постанова 

приймається відповідно до ст. 39 Конституції України у разі наявності 

реальної, не уявної загрози національній безпеці, громадському порядку, 

життю та здоров’ю людей та інших її прав та свобод. Обмежувальне рішення 

адміністративного суду приймається: 1) з метою захисту та охорони 

щонайменше рівнозначного права на свободу мирних зібрань правового 

блага; 2) з обов’язковим дотриманням принципу співмірності втручання; 3) 

як реакція на реально існуючу небезпеку для відповідного правового блага. 

Судове рішення за позовами організатора/організаторів мирного зібрання у 

разі його задоволення приймається у випадку незаконності обмеження права 

на свободу мирного зібрання локальним актом органу місцевої державної 

влади або місцевого самоврядування або неправомірними діями інших осіб.  

  Специфіка судових рішень з питань реалізації права на свободу мирних 

зібрань передусім полягає в предметі адміністративної справи, широкому 

використанні міжнародних правових актів, обов’язковому обґрунтуванні 

співмірності втручання у право на свободу мирних зібрань, меті такого 

втручання, відсутності спеціального закону та внаслідок цього посилання на 

інші нормативно-правові акти [258]. 
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Висновки до розділу 2 

 

Підсумовуючи наведений вище матеріал, в аспекті дослідження 

адміністративно-процесуального механізму захисту адміністративними 

судами права на мирні зібрання, доходимо таких узагальнень: 

Аналіз адміністративного суду як суб’єкта захисту права на мирні 

зібрання, його завдань, мети, а також функцій судів першої, апеляційної та 

касаційної інстанції, дозволив встановити, що передумовами виникнення 

адміністративного судового захисту є: 1) наявність юридичного конфлікту 

між суб’єктами публічно-правових відносин; 2) наявність норм права, що 

встановлюють право таких суб’єктів звернутись за адміністративним 

судовим захистом; 3) наявність механізму реалізації права на такий захист.   

 Визначено ознаки адміністративного судового захисту: 

1) застосування у сфері публічно-правових відносин; 2) наявність 

законодавчо визначеного предмета захисту нормами КАС України; 3) 

захист прав та інтересів, відповідно до позову, водночас як суб’єкта 

владних повноважень, так і прав та інтересів особи; 4) специфіка підстав, 

предмета та реалізації адміністративного судового захисту. 

  Запропоновано визначати захист права на свободу мирних зібрань 

відповідно до ст. 280 КАС України як превентивний захист в 

адміністративному судочинстві, що спрямований на упередження вчинення 

правопорушення у зазначеній сфері. Значення превентивного захисту полягає 

в тому, що захисту підлягає те право, яке може бути порушеним, бо існує 

така небезпека або загроза.  

Виокремлено загальні риси, що притаманні розгляду усіх 

адміністративних справ та особливості, які характеризують саме 

провадження у справах щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

(скорочені процесуальні строки, процес доказування, відсутність інституту 

забезпечення позову, особливі правила сплати судового збору).  



 
 

 

148 

До особливостей провадження у справах щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань віднесено подання до суду таких позовів: 

адміністративний позов органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування про встановлення заборон або обмежень у реалізації права 

на свободу мирних зібрань; адміністративний позов 

організатора/організаторів мирних зібрань про усунення перешкод і заборону 

втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань. 

Визначено, що основна відмінність досліджуваних проваджень полягає 

в такому:  

- щодо проваджень за позовом органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування про встановлення заборон або обмежень у 

реалізації права на свободу мирних зібрань ними є: позивачем є орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, що отримав повідомлення 

про проведення мирного зібрання; відповідачем є організатор мирного 

зібрання; особливий строк звернення до адміністративного суду – не пізніше, 

ніж за 24 години до запланованого часу проведення заходів; підсудність – 

окружному адміністративному суду за місцезнаходженням позивача; 

предметом позову є вимога позивача повної заборони або обмеження (щодо 

місця, часу тощо) мирного зібрання; підставою позову є повідомлення про 

проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо, які, на думку 

позивача, можуть порушувати публічний інтерес; 

- щодо проваджень у справах про усунення перешкод та заборону 

втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: позивачем є 

організатор (організатори) мирних зібрань; відповідач – орган виконавчої 

влади, орган місцевого самоврядування; підсудність – адміністративному 

суду за місцем проведення мирного заходу; предмет позову – вимога 

позивача усунути перешкоди та заборонити втручання органів влади, органів 

місцевого самоврядування у реалізацію права на свободу мирних зібрань; 
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підстава позову – наявність протиправних обставин, що перешкоджають 

реалізації права на свободу мирних зібрань.  

Встановлено, що розгляд адміністративної справи про обмеження 

реалізації права на свободу мирних зібрань у разі відсутності позивача є 

неможливим, що пов’язано із особливостями процесу доказування у даній 

категорії справ. Тягар доказування у таких справах покладається на позивача, 

який повинен обґрунтувати необхідність встановлення обмеження щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань та пропорційність 

запропонованого у позові способу обмеження. Предметом доказування у 

справах про усунення перешкод та заборону втручання у реалізацію права на 

свободу мирних зібрань є наявність протиправного рішення суб’єкта владних 

повноважень або незаконних дій органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, якими порушується право на мирні зібрання. У цьому 

випадку саме суб’єкт владних повноважень має доводити правомірність та 

законність своїх рішень чи дій. 

Проаналізовано таку особливість провадження досліджуваних справ, як 

неможливість забезпечення позову у даній категорії справ, яким може бути 

заборона відповідачу вчиняти певні дії, оскільки це буде передчасним 

вирішенням адміністративної справи. Крім того, для розгляду таких справ 

встановлено дводенний термін після відкриття провадження, внаслідок чого 

завдання і мета застосування інституту забезпечення позову фактично 

втрачають сенс.  

  З’ясовано, що право на обмеження мирних зібрань у формі заборони 

або звуження (обмеження щодо часу, місця, форми, способу проведення 

зібрання, висловлювань лозунгів, що їх мають намір використовувати) 

законодавчо закріплено лише за судовими органами (судами першої, 

апеляційної, касаційної інстанцій), практика встановлення таких заборон 

місцевими органами влади суперечить вітчизняному законодавству. 
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 Встановлено, що прийняття судових рішень з питань реалізації права 

на свободу мирних зібрань відбувається відповідно до загальних вимог, 

встановлених КАС України (дотримання основних засад у викладенні їх 

змісту та загальної структури: вступна, описова, мотивувальна, регулятивна 

частини), так і з дотримання своєї специфіки. 

Визначено, що в описовій частині судового рішення стисло 

викладаються обставини справи, і у разі встановлення обмеження права на 

свободу мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у постанові його 

необхідність, а також пропорційність способу такого обмеження, який має 

двоетапну структуру: на першому етапі встановити, що владними діями 

обмежене певне право, на другому – влада повинна надати докази суду про 

те, що вона переслідувала певну легітимну мету і що обмеження було 

пропорційне цій меті. 

  Відзначено, що в мотивувальній частині судового рішення майже не 

вказується на так званий трискладовий тест, який є засобом для перевірки 

наявності необхідних умов для обмеження прав, гарантованих Конвенцією. 

Тест вказує на те, що будь-яке обмеження права має пройти перевірку на 

відповідність сукупності трьох умов – втручання, здійснене «згідно з 

законом», втручання відповідає легітимній меті, втручання «необхідне у 

демократичному суспільстві».  

 Встановлено, що в резолютивній частині судового рішення 

постановляється про задоволення чи відмову в задоволенні позову повністю 

або частково, розподіл судових витрат, порядок та строк набрання рішенням 

законної сили і його оскарження тощо.  

  Досліджено, що адміністративним судом приймається судове рішення 

про відмову в задоволенні позову щодо обмеження права на мирні зібрання 

шляхом заборони його проведення переважно у таких випадках: позивачем 

не надано до суду належних та допустимих доказів потреби заборони мирних 

зібрань з огляду на таку необхідність у демократичному суспільстві; не 
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доведено реальну загрозу національній безпеці та громадському порядку, 

небезпеку злочинів або заворушень, загрозу здоров’ю населення або правам і 

свободам інших людей під час проведення мирного зібрання; мотивація та 

докази, на які посилається позивач, не дають суду підстави для встановлення 

висновків, які б спростовували доводи відповідача; аргументація позивача 

ґрунтується на простих припущеннях та побоюваннях про можливість 

вчинення у межах зібрання або щодо нього злочинних дій. 

 Визначено таку специфіку судових рішень:  

а) виходячи із відсутності у національній правовій системі 

спеціального закону щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, 

необхідне застосування з метою обґрунтування законності судових доказів 

інших нормативно-правових актів, передусім, Законів України «Про 

національну безпеку» та «Національну поліцію України», а також інших 

нормативно-правових актів, рішень інших судів; 

б) у більшості судових рішень міститься посилання на міжнародні 

правові акти (зокрема Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Сіракузькі 

принципи тлумачення обмежень і втручань при застосуванні Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права) та рішення ЄСПЛ, однак фактично 

не використовуються позиції Суду справедливості ЄС та Керівні принципи 

ОБСЄ зі свободи мирних зібрань; 

в) обов’язкове дотримання принципу пропорційності при встановленні 

обмежень у реалізації права на свободу мирних зібрань, який полягає у 

співмірності способу та меті такого обмеження; 

  г) своєчасність (протягом двох днів) прийняття судових рішень з 

питань реалізації права на свободу мирних зібрань, враховуючи, що у разі 

звуження вказаних прав їх організатору/організаторам необхідно здійснити 

певні дії з метою перепланування публічних заходів; 
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  д) судові рішення щодо обмеження права на свободу мирних зібрань 

поділяються на рішення: про встановлення повної заборони проведення 

мирного зібрання; про застосування певних обмежувальних заходів при 

проведенні мирного зібрання; про усунення перешкод/заборону втручання у 

право на свободу мирних зібрань. 
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Розділ ІІІ 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА 

СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

 

3.1. Шляхи удосконалення правового регулювання завчасного 

сповіщення про мирні зібрання 

  

  Актуальність правового регулювання завчасного сповіщення про мирні 

зібрання полягає у необхідності забезпечення його безпеки органами 

державної влади, у тому числі й правоохоронними, розробку з цією метою 

відповідних заходів, своєчасність їх залучення, попередження можливих 

провокацій з боку негативно налаштованих проти громадських виступів та 

конкретного мирного зібрання злочинних елементів, терористичних груп.  

Зазначена проблематика вивчається як вітчизняними (Ю. М. Біденко, 

М. С. Бондар, І. І. Дахова, С. І. Іващук, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, 

В. М. Нікітіна, М. Л. Середа, А. О. Святенко, В. Д. Остапенко, С. М. 

Онищенко, А. О. Святенко, Т. М. Слінько, М. І. Смокович, Г. О. Христова, 

О. С. Шкарнега, С. А. Шепітько), так і зарубіжними дослідниками (О. Є. 

Вашкевич, К. Є. Грецова, М. А. Давидова, М. М. Денисова, А. О. Іванов, 

А. Ф. Квитко, А. В. Саленко, С. В. Симонова, І. С. Полянська, Т. М. Храмова, 

М. А. Яковенко). Важливими для розгляду є питання про необхідність 

завчасного сповіщення та доцільний строк повідомлення про мирні зібрання, 

суб’єктний склад його учасників, можливість використання приватних 

територій під час мирного зібрання, характер мирного зібрання, 

оптимальність заходів гарантування безпеки мирного зібрання, шляхи 

удосконалення правового регулювання щодо завчасного сповіщення про 

мирні зібрання.  

Передусім розглянемо поняття «завчасне сповіщення». Великий 

тлумачний словник сучасної української мови поняття «завчасне» тлумачить 
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як: який настає, приходить, відбувається, раніше від можливого, звичайного 

або призначеного часу; передчасний; який заготовлюється, робиться наперед, 

заздалегідь; а поняття «сповіщати» визначається досить різнобічно, це і 

давати знати комусь, повідомляти когось про кого, що, що-небудь, 

повідомляти заздалегідь, попереджати, доводити до відома, інформувати, 

робити донесення кому-небудь про щось, доповідати та інше [26, с. 287, 

1175]. В законопроєкті № 2450 повідомлення про проведення мирного 

зібрання визначається як «документ, яким в установленому цим Законом 

порядку орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування 

сповіщається про проведення мирного заходу» [132]. Визначення у даному 

випадку сповіщення уповноважених органів через документальну форму 

вважаємо доречним.  

 Завчасність сповіщення про мирне зібрання встановлена ст. 39 

Конституції України: громадяни мають право збиратися мирно (без зброї) і 

проводити збори, демонстрації, походи та мітинги, про проведення яких 

завчасно сповіщаються суб’єкти владних повноважень (органи виконавчої 

влади і органи місцевого самоврядування). З метою запобігання 

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

прав і свобод інших людей, судом може встановлюватися обмеження щодо 

реалізації цього права [85]. 

Необхідність завчасного сповіщення зумовлюється такими 

обставинами: органи державної влади зобов’язані здійснити комплекс 

заходів із забезпечення безпеки мирного зібрання, а саме: 

 - повідомити органи Національної поліції України; у межах своєї 

компетенції організувати роботу комунальних служб, підрозділів органів 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, служб швидкої 

медичної допомоги, інших служб;  
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- надати дозвіл на тимчасове обмеження руху транспортних засобів у 

місці або за маршрутом проведення мирного зібрання і вжити інших заходів 

для забезпечення безпеки учасників мирного зібрання.  

До ймовірних негативних наслідків несповіщення про мирне зібрання 

віднесемо порушення громадського порядку на території проведення такого 

заходу, не надання своєчасної допомоги особам, які постраждали внаслідок 

можливих конфліктних ситуацій, затримка роботи транспортних засобів, 

перешкоджання вільному пересуванню населення та інші. 

У законопроєкті № 3587 вказується, що правоохоронні органи, 

відповідно до своєї компетенції повинні: забезпечувати громадський порядок 

та безпеку людей під час проведення мирного зібрання; здійснювати 

супровід учасників мирного зібрання, а за наявності дозволу органу 

місцевого самоврядування – тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху 

транспорту, встановлювати спеціальні знаки; забезпечувати розведення 

учасників контрзібрань; у разі необхідності вживати інші заходи з метою 

забезпечення громадського порядку та безпеки громадян. У разі втрати 

зібранням мирного характеру Національна поліція України та Національна 

гвардія України здійснюють відповідне оголошення, в якому повідомляють 

про надання часу для залишення місця проведення зібрання для осіб, які не 

беруть участі в актах насильства та не перешкоджання ними законним діям 

працівників правоохоронних органів [157].  

Загалом, відмітимо позитивність визначення у законопроєкті № 3587 

повноважень правоохоронних органів під час проведення мирних зібрань, які 

відіграють значну роль і у забезпеченні законності їх проведення і щодо 

охорони правопорядку під час реалізації організаторами і учасниками свого 

права на такі заходи.  

Окремої уваги потребує проблема неможливості встановлення особи 

працівника правоохоронного органу, який порушує право особи на мирні 

зібрання. Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
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р. № 580-VIII передбачено запровадження нагрудних знаків із чітким 

зазначенням його спеціального жетона (ст. 20) [1]. Але, окрім того, що 

номери на жетонах слабо читабельні, представники працівників поліції 

спеціального призначення взагалі їх не використовують. До того ж, часто для 

охорони громадського порядку під час конфліктних мирних зібрань 

залучаються органи Національної гвардії, щодо яких законом не 

встановлюються вимоги використання будь-яких індивідуальних засобів 

ідентифікації. Відсутність ідентифікуючих ознак у представників 

правоохоронних органів унеможливлює притягнення винних у порушенні 

права на свободу мирних зібрань до персональної відповідальності. З огляду 

на викладене, вбачається за необхідне закріплення на законодавчому рівні 

обов’язку працівників органів правопорядку, які забезпечують охорону 

громадського порядку під час мирних зібрань, мати при собі засоби 

індивідуальної ідентифікації [224, с. 51]. 

Непоодинокі також випадки бездіяльність працівників поліції під час 

сутичок, що виникають між різними сторонами під час мирних зібрань та 

надання свідомої переваги одному з контрзібрань. Така ситуація є 

неприпустимою та суперечить чинному законодавству. Слід зазначити, що 

наведені проблеми потребують внесення змін до законодавства, а саме 

закріплення права учасників мирних зібрань використовувати намети, навіси, 

інші тимчасові конструкції під час проведення мирних зібрань та 

зобов’язання працівників органів правопорядку використовувати засоби 

індивідуальної ідентифікації [224, с. 51].  

Зазначені зобов’язання визнаються відповідно до рішень 

Європейського суду як позитивний обов’язок держави щодо сприяння 

мирним зібранням та їхнього захисту. У Рішенні ЄСПЛ у справі «Джавіт Ан 

проти Туреччини» (Djavit An v. Turkey) вказується: «держави повинні не 

лише охороняти право на мирні зібрання, а й утримуватися від застосування 

необґрунтованих непрямих обмежень цього права ... Хоча основним об’єктом 
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ст. 11 є захист особистості від свавільного втручання з боку публічної влади 

у здійснення захищених прав, але крім того, можуть бути позитивні 

зобов’язання щодо забезпечення ефективного здійснення цих прав». У 

рішенні ЄСПЛ у справі «Адалі проти Туреччини» зазначається: «суд вважає, 

що хоча основним об’єктом ст. 11 Конвенції є захист особи від свавільного 

втручання публічної влади у здійснення гарантованого права, проте на 

додаток можуть існувати і позитивні зобов’язання держави для забезпечення 

ефективного здійснення цих прав» [91]. 

 У практиці Європейського суду не сформульована загальна дефініція 

позитивних зобов’язань держави, проте вона може бути реконструйована на 

основі конкретних рішень Суду, які відтворюють цілісне бачення концепції 

таких зобов’язань. Державні заходи з позитивних зобов’язань розглядаються 

як юридичні, вони мають місце тоді, коли на державу покладається обов’язок 

накласти санкції на осіб, що порушують Європейську конвенцію, або 

встановити юридичні правила для здійснення певного роду діяльності чи 

регламентації поведінки певних категорій осіб, та як практичні, оскільки, як 

зазначив Європейський суд стосовно як негативних, так і позитивних 

зобов’язань, «фактичні перешкоди можуть порушувати Конвенцію так само, 

як і юридичні завади» [235, с. 34].  

Можливо такі проблеми пов’язані із забезпеченням безпеки мирних 

зібрань: одночасно може бути подано декілька повідомлень про проведення 

мирних зібрань в одному й тому ж місці, в один і той же час, тобто йдеться 

про проведення контрзібрання. Вони можуть бути різного виду: 1) 

конкуренція щодо місця і часу, у цьому випадку інтереси організаторів 

конкуруючих заходів направлені на один і той же об’єкт, така проблема 

вирішується оперативно – з’ясовується час подання повідомлення; 2) 

складніше приймається рішення, якщо йдеться про повідомлення про захід, 

який є протестним по відношенню до першого заявленого. Правового 
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регулювання таких ситуацій немає. У цьому разі варто враховувати 

міжнародний досвід. 

Позиція ЄСПЛ з приводу контрзібрань висловлена у декількох його 

рішеннях, так: у справі «Організація Платформа: лікарі за життя проти 

Австрії» (Plattform «Arztea für Das Leben» v. Austria) вказано: «в 

демократичному суспільстві право на контрдемонстрацію не може 

обмежувати право на демонстрацію». Суспільство буде позбавлене 

можливості почути різні погляди з будь-якого питання, яке посягає на 

чутливість думки більшості, якщо будь-яка ймовірність напруги та жвавого 

обміну міркуваннями між ворогуючими групами в ході демонстрації буде 

підставою для її заборони. .Право на свободу мирних зібрань закріплено за 

кожною особою, яка має намір організувати мирну демонстрацію. 

Можливість насильницьких контрдемонстрацій чи можливість участі у 

демонстрації екстремістів з насильницькими намірами не може, як таке, 

відняти це право. Тягар доказування насильницьких намірів організаторів 

демонстрації лежить на суб’єктах владних повноважень [91]. 

Важливим є визначення строків завчасного сповіщення про проведення 

мирного зібрання, виходячи з необхідності органам державної влади 

забезпечити їх безпеку та громадський порядок. З цього приводу є відповідне 

рішення Конституційного Суду України, а також строки завчасного 

сповіщення наведені у законопроєктах про свободу мирних зібрань, свої 

погляди з цього питання висловлюють науковці, окрім того, склалась і 

відповідна зарубіжна практика. 

Розглядаючи питання про строки завчасного сповіщення, необхідно 

звернути увагу на доцільність їх визначення, встановлену Конституційним 

Судом України, який у Рішенні № 4-рп/2001 зазначив: « … тривалість 

строків завчасного сповіщення має бути у розумних межах і не повинна 

обмежувати передбаченого ст. 39 Конституції України права громадян на 

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій… Строк завчасного 
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сповіщення має бути достатнім і для того, щоб органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування могли визначитися, наскільки проведення 

таких зібрань відповідає закону, та у разі потреби, згідно з частиною другою 

ст. 39 Конституції України, звернутися до суду для вирішення спірних 

питань» [179]. 

 Розглянемо, як викладені у вітчизняних законопроєктах строки 

сповіщення про мирні зібрання: 

– у законопроєкті № 2450 вказано, що відповідне повідомлення 

повинно подаватися письмово завчасно, але не пізніше, як за чотири робочих 

дні до його початку. Повідомлення вважається поданим у день його 

надходження до відповідного органу [132, с. 7];  

– законопроєкт № 3587 містить інший строк повідомлення – не пізніше, 

як за сорок вісім годин до його початку [157, п. 1 ст. 7]; такий же строк 

вказаний у законопроєкті № 2508-а (ст. 7) [160] та в законопроєкті 2508а-1 

(ст. 7) [161];  

– законопроєкт № 3587-1 зазначає, що орган виконавчої влади чи 

місцевого самоврядування повідомляється у тому випадку, коли організатор 

зібрання вважає за необхідне забезпечити безпеку учасників зібрання (ст. 6) 

[158].  

Зазначений аналіз свідчить, що єдиного погляду на строки сповіщення 

про мирні зібрання у вітчизняних законопроєктах не міститься. Однак, 

наведені правові положення законопроєктів відповідають позиції ЄСПЛ: 

«строк завчасного сповіщення не повинен бути надто тривалим (зазвичай не 

більше кількох днів), однак при цьому слід передбачити достатньо часу до 

заявленої дати проведення зібрання для того, щоб відповідні державні органи 

могли запланувати та підготуватися до заходу (залучити працівників поліції, 

змонтувати обладнання тощо), а також для того, щоб регуляторний орган міг 

надати офіційну відповідь на повідомлення або подати термінову апеляцію 
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до будь-якого трибуналу або суду у разі оспорювання в суді законності будь-

якого з накладених обмежень» [170]. 

 У науковій літературі висловлюється погляд про те, що занадто довгий 

строк повідомлення про проведення мирних зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій обмежуватиме можливість населення на оперативне публічне 

реагування на певні події [240, с. 11]. Варто зауважити, що заходи з 

оперативного реагування повинні здійснюватися відповідно до правових 

положень про спонтанне мирне зібрання. А практика повідомлення про 

проведення мирного зібрання, за якої встановлений більш тривалий термін, є 

в окремих випадках доцільною; по-перше, за загальним правилом мирні 

зібрання готуються заздалегідь; по-друге, суб’єкт повідомлення буде мати 

більше можливостей для проведення запланованих організаційних заходів 

(підготовки агітаційного матеріалу, транспарантів тощо).  

 Встановлення єдиного терміну повідомлення про проведення мирного 

зібрання, будучи позитивним і необхідним фактом, не завжди виправдовує 

себе з точки зору співвідношення свободи зібрань і позитивних обов’язків 

держави з охорони громадського порядку. Для судової заборони виступів 

«критичних» або опозиційних сил на місцевому рівні 48 годин видається 

достатнім, проте для забезпечення охорони заходів обласного чи 

національного значення можуть бути потрібні і більші терміни. Більш 

ефективним буде встановлення диференціації строків попередження залежно 

від потенційної кількості учасників і масштабності заходу (як це 

пропонується у проєкті Закону № 2508а-1) [12, с. 102]. 

Пропонується й можлива диференціація строків залежно від масштабів 

проведення мирних зібрань, а саме: потрібно, щоб повідомлення про 

проведення мирного зібрання, мітингу, походу й демонстрації на території 

одного населеного пункту чи одного району подавалося не менш, ніж за три 

дні до його початку. Повідомлення про проведення мирного зібрання, 

мітингу, походу й демонстрації на території більше, ніж одного району 
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області, подавалося не менш, ніж за п’ять днів до його початку. При цьому, 

якщо захід планується провести на території кількох сіл, селищ і міст одного 

району, то повідомлятись має районна державна адміністрація, якщо ж 

декількох районів – обласна державна адміністрація [240, с. 12].  

В українських законопроєктах передбачається, що сповіщення про 

мирні зібрання організатор може здійснювати у довільній формі і може бути 

письмовим чи усним. Законопроєкт № 3587 називає такі способи 

повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування:  

а) листом, рекомендованим листом, листівкою; б) телеграмою; в) 

телефонограмою; г) факсом; ґ) кур’єром; д) електронною поштою; е) через 

електронну форму на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або 

місцевого самоврядування; ж) в інший спосіб, який організатор вважає 

ефективним. Суб’єкт владних повноважень негайно після отримання 

повідомлення реєструє його належним чином із зазначенням часу отримання, 

про що повідомляє організатора зібрання або його представника будь-яким 

доступним способом. Повідомлення про проведення зібрання вважається 

поданим у день його надходження до органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування [157].  

Практикою проведення мирного зібрання відпрацьовано, що таке 

повідомлення повинно містити відомості про його мету, час початку та 

тривалість, місце або маршрут проведення, очікувану кількість учасників, 

вжиття заходів для його забезпечення та безпеки громадського порядку. Крім 

того, повну інформацію про організатора мирного зібрання або представника 

юридичної особи, громадського об’єднання, що є організатором мирного 

зібрання та відомості щодо встановлення на місці проведення мирного 

зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки 

тощо. 

Розглянемо, наскільки співвідносяться вказані строки завчасного 

сповіщення про мирне зібрання в українських законопроєктах із тими, що 
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встановлені в європейських країнах. Найкоротший строк повідомлення 

встановлений у Фінляндії – не пізніше, ніж за 6 годин перед початком 

зібрання, в Австрії та Нідерландах повідомлення має бути здійснено за 24 

години [105]. 

У Болгарії, Греції, Португалії повідомлення подається не пізніше, ніж 

за 48 годин перед початком зібрань або зборів, у Німеччині організатор подає 

повідомлення не пізніше, ніж за 2 дні перед публічним оголошенням про 

проведення зібрання [105].  

Більш тривалий строк для подання повідомлення, не пізніше, ніж за 3 

дні, встановлений в Угорщині, Румунії. В деяких країнах визначено і 

найкоротший строк повідомлення, і найпізніший, так, у Франції повідомляти 

потрібно не пізніше, ніж за 3 дні, та не раніше, ніж за 15 днів до дати 

проведення демонстрації або зібрання; у Польщі – не пізніше, ніж за 3, та не 

раніше, ніж за 30 днів до запланованої дати проведення зібрання; у Латвії – 

не пізніше, ніж за 3 робочі дні перед проведенням відповідної події, але якщо 

подія пов’язана із перериванням руху транспорту – не пізніше, ніж за 7 

робочих днів перед проведенням заходу [105]. 

Національними законодавствами передбачено й інші строки для 

повідомлення про мирні зібрання. В Естонії повідомлення потрібно 

здійснити не пізніше 4 робочих днів, але не раніше, ніж за 3 місяці перед 

днем проведення зібрання; у Литві та Словаччині – не пізніше, ніж за 5 

робочих днів перед проведенням запланованого зібрання. В Хорватії – за 5 

днів перед проведенням мирного зібрання та громадського протесту, але «у 

випадку окремих обґрунтованих причин – не пізніше 48 годин перед 

початком проведення мирного зібрання та громадського протесту»; у Чехії 

повідомлення подається також не пізніше 5 днів перед очікуваною датою 

проведення зібрання, але у певних випадках припускається надання 

повідомлення у коротший термін; в Іспанії – не раніше, ніж за 30, та не 

пізніше, ніж за 10 календарних днів перед проведенням зібрання. За 
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наявності надзвичайних та серйозних причин – впродовж мінімум 24 

годин [105]. 

Аналізуючи практику встановлення строків завчасного повідомлення в 

європейських країнах, відмітимо розбіжність у їх визначенні, позитивність 

одночасного встановлення двох термінів, найбільш короткого і найбільш 

пізнього, що буде сприяти варіантності їх вибору організаторами, 

врахуванню ними під час вибору строків, мети, чисельності учасників, 

території проведення, забезпечення безпеки. 

Проведення мирного зібрання передбачає вибір місця його здійснення 

(площа, стадіон, проспект та інше), яке обирається організатором. Проблем 

не виникає, якщо така територія знаходиться у праві власності публічного 

утворення (державних органів або муніципалітету). Однак можливі ситуації, 

коли учасники масового заходу претендують на його проведення в місці, що 

знаходиться у приватній власності. Конфлікт полягає у тому, що і право 

власника розпорядження своєю власністю, і осіб на свободу зібрання 

конституційно гарантовано. У таких випадках необхідно визначитись, які 

об’єкти приватної власності потенційно придатні для проведення публічних 

заходів і, отже, можуть стати предметом спору. Виділяють дві категорії 

приватних територій і приміщень: 1) ті, що використовуються в суто 

приватних цілях (для задоволення особистих потреб власників), і 2) ті, що 

використовуються в якості публічного простору (квазіпублічна власність). 

Під останніми розуміються прилеглі території біля торгових центрів, 

аеропортів та інші. Баланс між свободою зборів і правом приватної власності 

може бути досягнуто лише за рахунок компромісних рішень, які в найменшій 

мірі будуть обтяжувати кожну із сторін [234].  

Аналіз вітчизняних законопроєктів про право на свободу мирних 

зібрань показує, що такі аспекти правового регулювання публічних заходів в 

них не розглядаються, хоча є досить актуальними, однак поки що переважно 

у зарубіжній практиці.  
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Можливим є й такий варіант: у разі необхідності проведення мирного 

зібрання на приватній ділянці, яка не використовується для задоволення 

публічних потреб, мають застосовуватися цивільно-правові механізми, тобто 

укладатися договір між організатором мирного зібрання та власником 

ділянки про тимчасове користування нею [102, с. 78]. Єдине легітимне 

обмеження може бути застосоване щодо місця проведення зібрань на 

території небезпечних зон і приміщень, які є закритими для громадськості 

[17, с. 6].  

Розглянемо деякі проблеми щодо суб’єктного складу з проведення 

мирного зібрання. Зауважимо, що зазначена проблематика розглядається 

М. М. Денисовою, Р. С. Мельником, С. М. Онищенко, М. Л. Середою, 

О. С. Шкарнегою та іншими. Ними здійснюється класифікація суб’єктів 

повідомлення та проведення мирних зібрань, підіймаються питання про 

законність прийняття органами місцевого самоврядування рішень про 

проведення таких заходів, право юридичних осіб, політичних партій та 

громадських об’єднань на їх організацію, участь в них іноземців та осіб без 

громадянства та інші.  

Суб’єктами забезпечення мирних зібрань в основному визначаються 

суб’єкти владних повноважень (органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування), у тому числі правоохоронні органи та судові інстанції. 

Виокремлюються повноваження суб’єктів владних повноважень щодо 

забезпечення права на такі заходи [120, с. 100]. На думку, М. М. Денисової, 

доцільним є включення до складу суб’єктів права на мирні зібрання, окрім 

громадян України, із розумними обмеженнями іноземців, неповнолітніх, осіб 

без громадянства [45, с. 8-9]. 

  Актуальним є питання про участь у мирних зібраннях неповнолітніх. 

Аналіз вітчизняних законопроєктів показує, що участь цих осіб у самих 

заходах передбачається законопроєктом № 2450. Зауважимо, у цьому 

законопроєкті міститься прикра помилка, вона полягає у тому, що особи до 
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14 років в п. 1 ст. 4 визначаються як неповнолітні, водночас відповідно до ст. 

31 ЦК України, особи до 14 років є малолітніми, а вже з 14 до 18 років є 

неповнолітніми [236]. Наведена стаття передбачає й можливість ними бути 

організатором мирного зібрання задля захисту своїх прав за наявності 

письмової згоди на це батьків (усиновлювачів) чи піклувальника. Письмова 

згода не вимагається, якщо відповідно до закону особа набула повної 

цивільної дієздатності або їй надана була повна цивільна дієздатність [132]. 

Законопроєкти № 2508-а [161], № 3587 [157], № 3587-1 [158] не містять 

положення про участь (заборону або дозвіл) у мирних зібраннях 

неповнолітніх.  

Вважаємо, що відсутність правового регулювання участі у публічних 

зібраннях неповнолітніх ініціаторами наведених законопроєктів є 

правильним рішенням, виходячи з того, що навіть при належному виконані 

державними органами своїх позитивних обов’язків щодо таких заходів 

завжди існує загроза порушення громадського порядку злочинними 

елементами та небезпека для життя та здоров’я учасників мирного зібрання. 

На нашу думку, неповнолітні не можуть бути організаторами мирного 

зібрання, бо не мають для цього ні відповідної практики, ні наявного досвіду, 

ні організаторських здібностей. 

Відповідно до законопроєктів обов’язки організатора мирного зібрання 

досить вагомі, зокрема, законопроєктом № 2450 передбачаються такі функції 

організатора: проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови 

додержання вимог закону; проводити агітацію на підтримку мети мирного 

зібрання через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження 

листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій 

законодавством формі; приймати і направляти в органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування заяви, скарги та інші форми звернення; 

встановлювати в місці проведення мирного зібрання намети, сцени та інші 
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тимчасові споруди; використовувати розпізнавальні знаки організатора 

мирного зібрання та інші [159]. 

 Організатор мирного зібрання також зобов’язаний подавати до органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про 

проведення мирного заходу; повідомлення про місце і час його проведення 

учасникам зібрання; вживати можливі заходи для дотримання громадського 

порядку під час проведення мирного зібрання та недопущення порушень 

прав громадян, що не є учасниками цього зібрання; сприяти під час 

проведення мирного зібрання збереженню зелених насаджень, споруд та 

іншого майна в місці його проведення, а також додержанню вимог 

державних санітарних норм та правил; повідомляти учасників про закінчення 

мирного зібрання [132]. 

Організаторами мирного зібрання не можуть бути органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, це зумовлено самою природою 

цього права, яке є одним із засобів комунікації між приватними особами [195, 

с. 42]. Аналогічна позиція наведена в законопроєкті № 2508-а, який 

встановлює заборону бути організатором мирного зібрання державним 

органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого 

самоврядування [160], які, однак, є ініціаторами багатьох загальнонародних, 

регіональних і місцевих мирних зібрань. Вважаємо, що проведення мирного 

зібрання вищезазначеними органами потребує додаткового правового 

регулювання, що зумовлюється певною специфікою їх правового статусу. 

Крім того, потребують чіткого встановлення повноваження органів 

місцевого самоврядування, які з власної ініціативи, не маючи для цього 

законодавчої основи, розробляють та затверджують різнобічні аспекти 

організації і проведення мирних зібрань. Українська Хельсінська спілка з 

прав людини вказує, що за даними Українського незалежного центру 

політичних досліджень такі акти досі діють у 33 містах України [190]. Так, у 

Києві є чинним рішення Київської міської ради від 24.06.1999 р. № 317/418 
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«Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних 

масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, 

спортивного, видовищного та іншого характеру», в якому встановлюється 

строк повідомлення про проведення недержавних масових заходів (за десять 

днів до проведення) та його зміст, організатори (не менше трьох осіб), час 

проведення (з 9 до 23 години), умови проведення, обов’язки організаторів та 

учасників заходу, обов’язки виконавчого органу Київської міської ради, 

повноваження працівників правоохоронних органів під час проведення таких 

заходів [141]. Аналогічні рішення приймаються, здебільшого, і у таких 

обласних центрах – Харків, Полтава та Миколаїв.. 

 Жодного законодавчого підґрунтя для прийняття зазначених рішень у 

органів місцевого самоврядування немає, такі їх рішення є виходом органів 

місцевого самоврядування за межі легітимної компетенції, яка зумовлює їх 

незаперечну незаконність [120, с. 91]. Цілком доречною є пропозиція 

передати повноваження з прийняття повідомлення про публічні заходи від 

органів місцевого самоврядування до органів внутрішніх справ (поліції) [188, 

с. 70].  

У законопроєктах про мирні зібрання не врегульованими залишаються 

деякі питання, які тісно пов’язані із забезпеченням їх безпеки, а саме участь в 

них осіб, які мають проблеми з законом, зокрема, мають непогашену 

судимість за злочини, та використання засобів маскування, які ускладнюють 

встановлення особи. Практика показує, що саме такі особи є причетними до 

порушення правопорядку під час проведення масових заходів та найчастіше 

притягуються до адміністративної відповідальності.  

Перевірка учасників мирного зібрання на судимість є незаконною, 

суперечить конституційним засадам, і окрім того, є неможливою. 

Попередженню появи таких елементів на масових заходах, на нашу думку, 

буде сприяти заборона носіння різного виду засобів маскування. В 

українських законопроєктах такі заборони викладені дуже стисло. У проєкті 
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Закону України «Про порядок організації і проведення мирних масових 

заходів і акцій в Україні», внесеним на розгляд ВРУ ще у 2002 р., у п. 7 ст. 11 

вказувалось: «учасники мирних масових заходів та акцій зобов`язані: при 

проведенні мирних масових заходів та акцій не допускати навмисного 

маскування свого обличчя, носіння при собі холодної, вогнепальної, газової 

та іншої зброї, спеціально виготовлених засобів фізичного ушкодження, 

використання яких може загрожувати життю та здоров’ю людей, а також 

вибухових, займистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних 

речовин, присутність тварин, окрім випадків, коли це не зумовлено 

особливостями погодженого з організаторами сценарію проведення таких 

заходів та акцій» [163].  

Позитивним рішенням про заборону маскування обличчя під час 

масових заходів є розпорядження «Про заборону носіння балаклав при 

проведенні масових заходів на території Закарпатської області» голови 

Закарпатської ОДА від березня 2018 р., прийняття якого обґрунтовувалось 

тим, що для справжніх патріотів немає жодного сенсу ховати обличчя, що 

роблять хіба що злодії чи хулігани. У цьому документі рекомендується 

Головному управлінню Національної поліції України в Закарпатській області 

«…вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення 

масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, 

шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя. Крім того, 

з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей із 

подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів» [109]. Заборона 

використання маскуючих засобів повинна бути обґрунтована і нормативно 

визначена. 

Заборона використання маскуючих засобів, які ускладнюють 

встановлення особи учасника, є виправданою, якщо це суперечить морально-

етичним принципам у тому випадку, коли ці засоби містять певні позначення 

(в словесній або в знаковій формі, або їх поєднання до ступеня змішання), 
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котрі ображають або принижують гідність людини і громадянина, його 

релігійні почуття, або мають на меті розпалювання соціальної, 

міжнаціональної або релігійної ворожнечі, закликають до здійснення 

терористичної, екстремістської діяльності, масових заворушень, до 

розв’язування агресивної війни та ін. [33, с. 80].  

 У країнах Європейського союзу практика заборони маскування 

обличчя під час проведення публічних акцій законодавчо встановлена 

тривалий час. Так, у Німеччині вже 25 років передбачена кримінальна 

відповідальність за маскування обличчя під час масових заходів, а саме – 

позбавлення волі на строк до 1 року. У Великій Британії діє аналогічна норма 

майже 30 років [216].  

Західне законодавство відрізняється більш конкретними і більш 

жорсткими вимогами до порядку проведення демонстрацій і походів. Це 

більш тривалий строк розгляду заявок у великих містах (США), право 

забороняти будь-які демонстрації на розсуд місцевої влади (Франція), 

існування «чорного списку» для організаторів раніше заборонених чи 

розігнаних демонстрацій (Швеція), практика тимчасових мораторіїв 

(Великобританія) [117]. 

Вважаємо цілком доречним перейняття українським законодавцем 

наведеної вище практики щодо забезпечення безпеки мирних заходів.  

Вітчизняними та зарубіжними науковцями (М. М. Денисовою, Р. С. 

Мельником, І. С. Полянською, О. С. Шкарнегою) обговорюється імовірний 

характер мирного зібрання, а саме – чи можуть вони бути лише 

політичними? Зокрема, Р. С. Мельник, не залишаючи поза увагою 

політичний характер права на свободу мирних зібрань, вказує, що мирні 

зібрання можуть проводитися не лише з політичною метою, в їх основі може 

перебувати бажання особи висловити будь-яку іншу позицію [102, с. 65-66]. 

О. С. Шкарнега підкреслює помилковість віднесення аналізованого 

конституційного права до категорії політичних прав та зазначає, що будь-яка 
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форма безпосередньої демократії, крім тих, що є способом ухвалення 

остаточних правових рішень з певного питання (голосування у день виборів, 

референдуму), підпадає під дію гарантій, встановлених ст. 39 Конституції 

України [241, с. 43-44].  

Окремі українські науковці (А. Є. Шевченко, О. С. Денисова, М. М. 

Денисова) визначають право на мирні зібрання як колективне політичне 

право осіб, не заборонене законом, яке спрямоване на висловлення та 

оприлюднення власної колективної позиції з питань, які становлять 

соціальну або групову значущість [239, с. 34-35]. Виключно до політичних 

прав публічні заходи відносить М. А. Яковенко, аналізуючи їх як один із 

інститутів безпосередньої демократії, які мають за мету активну повноцінну 

участь індивідуумів у житті суспільства і управлінні справами держави [248, 

с. 429].  

Розглянемо позицію зарубіжних науковців з аналізованого питання. 

Ними визначається право на публічні заходи за метою реалізації і вони 

поділяються на публічні заходи, що проводяться з політичною ціллю і право 

на публічні заходи, які не передбачають будь-яких політичних цілей. 

Зазначене розмежування має принципове значення для встановлення 

обмеження права на мирні зібрання в залежності від їх характеру. На 

відмінну від неполітичних, політичні заходи у своїй основі мають 

розбіжності, які за певних обставин можна інтерпретувати як конфлікт і які 

пов’язані з політичними правами. Для цих заходів допустимим є 

встановлення відмінностей у правилах і процедурі їх організації та 

проведення. Неполітичні публічні заходи не мають своїм призначенням 

вирішення суспільно-політичних конфліктів, а спрямовані на задоволення 

соціально значущих потреб, тому їх обмеження на організацію та проведення 

повинні бути зумовлені об’єктивними обставинами, не пов’язаними з 

фактором конфліктності і бути менш жорстокими. Заслуговує врахування 

пропозиція відобразити у законодавстві відповідну диференціацію вимог до 
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процедур організації та проведення політичних і неполітичних заходів [66, 

с. 9-10].  

Узагальнюючи вищенаведені підходи, зазначимо, що мирні зібрання 

можуть мати як політичний, так і неполітичний характер, і є доцільним, 

відповідно до їх мети здійснити у відповідному нормативно-правовому акті 

розмежування організації і порядку їх проведення. Варто враховувати, що 

мирні зібрання з політичною метою є: більш масовими, цілеспрямованими, 

тривалими; мають більш високий рівень громадського інтересу, який 

виражається їх учасниками; організаторами їх проведення частіше всього 

можуть бути представники політичних партій; вони можуть бути проведенні 

як основний захід, так і як попередній чи додатковий; за соціальним значення 

вони здійснюються як загальнодержавні, місцеві, локальні. 

Мирні зібрання з політичною метою повинні мати більш високий 

рівень державних гарантій щодо безпеки їх проведення, у тому числі з боку 

правоохоронних органів. Водночас, аналіз справ, які розглядаються 

Європейським судом з питань свободи мирних зібрань свідчить, що випадки 

порушення саме правоохоронними органами прав особи на мирне зібрання 

непоодинокі. Наведемо декілька прикладів. 

У справі «Бічіджи проти Туреччини» (Biçici v. Turkey) турецька 

громадянка звернулася до ЄСПЛ з приводу жорстокого з нею поводження під 

час арешту при спробі взяти участь у демонстрації (жовтень 2003 р.) та 

неефективність розгляду її скарги національною владою. У своєму зверненні 

вона як обґрунтування наводила ст. 3 (заборона нелюдського поводження), 

ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд), ст. 13 Конвенції (право на 

ефективний засіб правового захисту), а також ст. 11 Конвенції про 

порушення поліцією її права на свободу зборів. Європейський Суд прийшов 

до висновку, що національна влада не здійснила ефективного і незалежного 

розгляду справи, силове втручання поліції не було необхідним, таким чином 

було порушено ст. ст. 3 і 11 Конвенції. ЄСПЛ постановив, що не має 
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необхідності окремо розглядати скаргу заявниці відповідно до ст. ст. 6 і 13 

Конвенції і визнав чотирма голосами проти трьох, що Туреччина повинна 

виплатити їй 20 000 євро для відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди [192, с. 251-267].  

У справі «Патий та інші проти Угорщини» (Patyi and Others v. Hungary) 

заявниками виступили 48 угорських громадян (кредитори збанкрутілої 

приватної компанії). Скарга стосувалася заборони проведення декількох 

демонстрацій і тим самим були порушені їхні права, що гарантуються ст. ст. 

10 (свобода вираження думки) і 11 Конвенції (свобода зборів і об’єднань). 

Суд відмітив, що демонстрація планувалась за участю 20 осіб, які мали намір 

стояти в лінію на тротуарі перед будинком прем’єр-міністра, і ширина 

тротуару – близько 5 метрів, дозволяла іншим громадянам проходити по 

ньому. Європейський Суд постановив порушення ст. 11 Конвенції, і 

присудив заявнику 1 800 євро в якості компенсації судових витрат [192, с. 

191-204].  

Наведені приклади свідчать про незаконність, в окремих випадках, дій 

правоохоронних органів під час реалізації особою/групою осіб свого права на 

мирне зібрання та справедливість прийнятих рішень Європейського Суду з 

таких питань. 

ОБСЄ в своїх Керівних принципах із свободи мирних зібрань 

зазначила, що мирні збори не повинні розганятися співробітниками 

правоохоронних органів доти, доки вони зберігають мирний характер. Розгін 

зборів повинен бути крайнім заходом і має регулюватися актуальними 

нормами, розробленими з урахуванням діючих міжнародних стандартів. Дані 

норми можуть не бути закріплені на рівні законодавства, але повинні бути 

відображені в керівних принципах діяльності національних правоохоронних 

органів. Крім того, законодавство повинно містити перелік необхідних для 

цього обставин. Розгін може застосовуватися тільки після того, як 

співробітники правоохоронних органів вжили всіх необхідних заходів, щоб 
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захистити учасників зборів від можливої шкоди (в тому числі, наприклад, 

намагаючись заспокоїти вороже налаштованих глядачів, які загрожують 

застосуванням насильства), а також тільки при наявності неминучої загрози 

застосування насильства [260].  

Варта уваги рекомендація Спеціального доповідача з питання про 

право на свободу мирних зібрань і право на свободу асоціації Майна Кайя: 

потрібно забезпечити, щоб співробітники адміністративних і правоохоронних 

органів проходили належну підготовку з питань поваги до права на свободу 

мирних зібрань і свободу асоціацій; забезпечити, щоб співробітники 

правоохоронних органів, які порушують право на свободу мирних зібрань і 

свободу асоціацій, в повній мірі притягувались до відповідальності за такі 

правопорушення незалежним і демократичним контролюючим органом і 

судами [50, с. 24].  

Отже, наявне законодавче регулювання свободи мирних зібрань є 

недостатнім, має негативний вплив на реалізацію досліджуваного права та 

зумовлює формування неоднозначної судової практики. Найоптимальнішим 

шляхом вирішення даної проблеми є прийняття окремого нормативно-

правового акта у сфері регулювання права на мирні зібрання. Спеціальним 

законом, зокрема, має бути визначено обов’язок організатора мирного 

зібрання подавати повідомлення про його проведення органам влади, 

можливість використання при проведенні мирних зібрань наметів та інших 

тимчасових споруд, які не перешкоджають руху транспортних засобів, 

пішоходів та доступу до будівель, без отримання спеціального дозволу [225, 

с. 96].  

Удосконаленню практики проведення мирних зібрань в Україні буде 

сприяти:  

 – прийняття спеціального закону (до такого висновку приходять 

більшість науковців, які досліджують зазначену проблематику);  
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  – правове врегулювання строків сповіщення про проведення мирного 

зібрання, залежно від його мети, масштабності, кількості учасників, 

тривалості, із врахуванням зарубіжного досвіду, вони повинні варіюватись, 

бути і короткочасними (за 2-5 діб до проведення заходу), і мати значне 

завчасне повідомлення (що сприятиме уникненню контрзібрань за часом і 

місцем проведення);  

– чітке встановлення правового статусу суб’єктів подання сповіщення 

про проведення мирного зібрання, ним можуть бути лише повнолітні, 

дієздатні особи, які володіють ситуацією щодо внутрішніх та зовнішніх 

вітчизняних проблем і організовані ними заходи будуть мати актуальний, 

своєчасний характер реагування на події; 

 – розмежування правового регулювання мирних заходів, які 

проводяться з політичною метою та іншими цілями (щодо висловлення 

поглядів з соціальних, культурних, економічних питань) за порядком і 

процедурою проведення; 

  – більша конкретизація заходів правоохоронних органів, які 

здійснюються з метою забезпечення мирних зібрань, а також проведення 

спеціальної підготовки їх співробітників для забезпечення охорони 

громадського порядку; 

  – закріплення у спеціальному законі встановлення адміністративної 

відповідальності організатора/організаторів публічного заходу за наслідки 

порушення громадського порядку під час його проведення.  

Позитивним кроком у сфері регулювання мирних зібрань також буде 

скасування місцевих нормативно-правових актів, якими встановлюються 

обмеження проведення мирних зібрань, закріплення позитивних зобов’язань 

держави у сфері мирних зібрань на законодавчому рівні та ряд інших питань, 

що потребують окремого дослідження.  
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3.2. Проблеми встановлення законності підстав обмеження мирних 

зібрань 

 

Актуальність дослідження законності підстав обмеження мирних 

зібрань полягає у такому: виходячи з того, що свобода зібрань не є 

абсолютним правом і може бути обмежена, обмеження апріорі можуть бути 

правомірними, відповідно до нормативно-правових положень щодо їх 

проведення, і неправомірними, які порушують конституційні норми та інші 

законодавчі вимоги. Повне та чітке визначення законності підстав обмеження 

мирних зібрань у законодавчому акті забезпечить їх правомірність через 

застосування та дотримання у практичній діяльності організаторами масових 

заходів, зменшить або усуне правопорушення під час їх проведення. Розгляд 

та вироблення пропозицій щодо усунення випадків неправомірності 

обмеження проведення мирних зібрань буде сприяти встановленню 

законності та демократичності проведення таких заходів. 

У фаховій літературі обмеження на проведення мирних зібрань 

досліджується з різних позицій. Зазначену проблематику вивчали вітчизняні 

(І. І. Дахова, Ю. М. Біденко, М. С. Бондар, Р. С. Мельник, Т. М. Слінько, 

В. М. Нікітіна) і зарубіжні (А. О. Іванов, М. Л. Давидова, К. Є. Грецова, С. В. 

Сімонова) науковці. Вони навели визначення поняття обмеження прав і 

законних інтересів організаторів і учасників публічного зібрання, 

виокремили підстави заборон для проведення мирного зібрання, правомірні 

та неправомірні обмеження, проаналізували форми обмеження і практику 

ЄСПЛ з цих питань. 

Принциповим в даному дослідженні є визначення правомірності та 

неправомірності обмеження проведення мирних зібрань. При цьому, ми 

будемо керуватися змістом п. 2 ст. 11 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, яка проголошує, що здійснення прав на свободу 

мирних зібрань та на свободу об’єднань з іншими, не підлягає жодним 
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обмеженням, окрім тих, які встановлені законом в інтересах громадської або 

національної безпеки i є необхідними в демократичному суспiльствi [82]. 

Розглянемо визначення основних термінів, які будемо використовувати 

для дослідження даного питання. Слово «обмеження» в словниковій 

літературі визначається як правило, настанова, що обмежує чиї-небудь права, 

тобто вирізняє межі чого чого-небудь [26, с.643]. 

Науковцями аналізоване поняття розглядається дещо з різних позицій, 

які, однак, не мають істотної різниці. Під обмеженням прав і свобод людини, 

на думку К. Є. Грецової, слід розуміти допустиме міжнародним правом і/або 

національним правом втручання в права та свободи людини, що відповідає 

вимогам законності, доцільності та пропорційності переслідуваної мети. [36]. 

Термін «обмеження права (свободи)» А. Ф. Квітко пояснює як встановлені 

законодавством межі реалізації (здійснення) людиною (громадянином) прав 

(свобод), що виражаються у вторгненні, обов’язках, заборонах, 

відповідальності, існування яких зумовлено необхідністю захисту 

конституційно визнаних цінностей, і призначенням яких є забезпечення 

необхідного балансу між інтересами особистості, суспільства та держави 

[73]. С. В. Сімонова під обмеженням прав і законних інтересів організатора і 

учасників публічного зібрання розуміє позбавлення уповноважених суб’єктів 

можливості вибору міри своєї поведінки в межах відносин, що складаються у 

сфері організації і проведення публічного заходу, в результаті висування з 

боку законодавця вимог, сформульованих в обов’язковій і забороняючій 

формі, або пропозицій, неприйняття яких не допускається, а також 

здійснення фактичних дій, що блокують як майбутню, так і тривалу 

реалізацію прав і інтересів [197, с. 15]. 

Звернемо увагу, що науковцями визначене аналізоване поняття 

тлумачиться у вузькому (К. Є. Грецова) та широкому (А. Ф. Квітко, С. В. 

Сімонова ) розумінні, автори висловлюють однозначність щодо вказівки на 
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законність обмеження прав і свобод людини та необхідність обґрунтування 

такого рішення.  

Варто вказати, що обмеженню підлягає не саме право, а його 

реалізація, про це вказується й у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яка в ст. ст. 8, 10, 11 закріплює положення, згідно з 

якими здійснення прав особи не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які 

передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної безпеки та суспільного спокою [41, с. 19]. 

Вважаємо, що у визначенні поняття «обмеження прав і свобод 

організаторів і учасників мирних зібрань» повинно бути зазначено про його 

встановлення на законодавчому рівні, з чітким визначенням прав і обов’язків 

його суб’єктів, відповідальності за порушення громадської безпеки і 

правопорядку; вказівкою на справедливість таких обмежень і забезпечення 

можливості висловлення населенню своїх поглядів та позицій з різних подій 

та ситуацій в країні. 

 Аналогічно до поняття «обмеження прав і свобод на проведення 

мирного заходу» визначається правомірне обмеження такого права. У 

широкому визначенні правомірне обмеження прав і законних інтересів 

організаторів і учасників публічних заходів пропонується розглядати в якості 

результату адекватного виявлення, оцінки і вибору засобів мінімізації 

уповноваженим на те владним суб’єктом ризиків, що супроводжують 

організацію і проведення публічного заходу через призму зв’язку мети, 

засобів і юридично-соціального результату обмежувального впливу [197, 

с. 16]. 

  Правомірне обмеження свободи особи у вираженні своїх поглядів у 

вузькому значенні пояснюється як законне, необхідне, застосоване з 

визначеною ціллю, доступне і чітке [97, с. 181-189].  

  Вважаємо, що більш доцільним є використання широкого тлумачення 

аналізованої дефініції, у цьому випадку конкретно вказується на суб’єкта 
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обмеження; виявлення, оцінку і вибору ним засобів можливих ризиків; 

необхідність врахування результату обмежувального впливу. 

Варто розмежовувати поняття «правомірне обмеження» та «законне 

обмеження»: правомірність обмеження слід розуміти як його 

обґрунтованість, доцільність, правильність з погляду дотримання основних 

прав людини, забезпечення ефективності механізму правового регулювання 

та ін., а під законністю обмеження – його відповідність матеріально-

правовим нормам, дотримання встановлених процедур і т.д. [38, с. 29].  

Обмеження у праві за обсягом поділяють на: 1) загальні, які можуть 

стосуватися усіх прав і свобод (наприклад, із ст. 23 Конституції України 

випливає таке загальне обмеження, як вимога про не порушення прав і 

свобод інших людей); 2) спеціальні, тобто ті, які використовуються щодо 

деяких прав і свобод (обмеження, які встановлюються в умовах воєнного або 

надзвичайного стану, а також в інтересах національної безпеки, та деякі 

інші); 3) окремі, стосовно певних прав і свобод (наприклад, наявність 

судимості можна вважати обмеження права бути обраним народним 

депутатом) [202, с. 42].  

Зауважимо, що у фаховій літературі розроблено декілька наукових 

підходів, за якими досліджується правомірність обмеження проведення 

мирних зібрань. 

Р. С. Мельник розглядає правомірність обмеження проведення мирних 

зібрань через презумпцію на користь їх проведення; позитивне зобов’язання 

держави щодо сприяння мирним зібранням та їх захисту; їх законність; 

пропорційність (принцип пропорційності вимагає об’єктивної та докладної 

оцінки обставин, що впливають на проведення зібрання); недискримінацію; 

належну адміністрацію; відповідальність адміністративних органів.  

Науковець підкреслює, що до рішення про запровадження того чи іншого 

обмеження реалізації права на мирне зібрання одночасно висуваються такі 

вимоги: затверджується законом; приймається в інтересах національної та 
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громадської безпеки; є необхідним у демократичному суспільстві; 

сформульоване з дотриманням принципу пропорційності [102, с. 21-25, 116]. 

Т. М. Храмова досліджує правомірність обмеження проведення мирних 

зібрань з позиції принципу (тесту) пропорційності обмеження, який включає 

в себе чотири основних стадії (компонента), це: перевірка легітимності цілі; 

оцінка необхідності втручання; оцінка адекватності (придатності) 

обмежувального заходу; оцінка пропорційності (мінімальності) 

обмежувального заходу. У разі оцінки легітимності цілей, проблеми в 

основному виникають з цілями захисту інтересів суспільства і держави 

(публічних інтересів), що використовуються для виправдання більшості 

обмежень зборів. Оцінка необхідності введення обмежень здійснюється через 

виявлення рівня загрози публічним та приватним інтересам, що 

охороняються (уявної, потенційної, реальної). Перевірка обмежень на 

співмірність і адекватність у більшості випадків призводить до абсолютних 

заборон (як на організацію зборів в цілому, так і на реалізацію окремих 

компонентів такого права), які є перебільшеними і недопустимими [233, 

с. 63-64, 189]. А також необхідним є застосування принципу збереження 

основного змісту права: по-перше, це індивідуальне право, що означає 

індивідуальну відповідальність і учасників публічних заходів; по-друге, це 

комплексне право, тому довільне державне втручання в окремі його 

компоненти означає зруйнування права в цілому; по-третє, це право надає 

можливість проводити мирні зібрання з будь-якої тематики, що означає 

недопустимість обмежень, пов’язаних із темою заходу та зі змістом 

об’єднуючих маніфестантів ідей і думок [233, с. 87].  

На нашу думку, наукові позиції Р. С. Мельника і Т. М. Храмовової є 

достатньо обґрунтованими, важливим є зосередження уваги дослідників на 

питаннях законності, пропорційності, адекватності обмеження щодо 

реалізації права на публічні заходи населенням. 
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Розглянемо правомірність обмеження проведення мирних зібрань в 

Україні. До правомірних обмежень мирних зібрань віднесемо підстави, які 

досить оптимально викладені у ч. 2 ст. 39 Конституції України, це 

обмеження мирних зібрань лише відповідно до закону, лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, з метою запобігання 

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

інших прав і свобод [85].  

Наведена конституційна норма (ч. 2 ст. 39 Конституції України) 

повністю викладена як імперативна підстава обмеження проведення мирних 

зібрань у законопроєкті № 2450 [132]. Значно розширені підстави обмеження 

проведення мирних зібрань в інших законопроєктах. Так, в законопроєктах 

№ 2508-а [161] та № 3587 [157] вказується на:  

 1) випадки, коли зібрання має на меті ліквідацію незалежності України 

або зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 

 2) необхідність захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності; 

 3) зібрання має на меті пропаганду насильства, війни, розпалювання 

релігійної ворожнечі;  

4) запобігання реальній небезпеці застосування з боку організаторів та 

учасників зібрання фізичної сили, зброї або інших небезпечних засобів;  

5) тимчасове обмеження щодо проведення мирних зібрань відповідно 

до указу Президента України у зв’язку із введенням надзвичайного стану або 

воєнного стану; 

6) відповідно до рішення КМУ на певній території з метою захисту 

населення від епідемії (спалаху) особливо небезпечної інфекційної хвороби;  

7) зібрання має на меті порушення основоположних прав та свобод 

людини. 

Вважаємо, що перелік підстав обмежень проведення мирних зібрань у 

вказаних законопроєктах є недостатньо повним, варто було б зазначити, що 
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реалізація права на публічні заходи повинна бути обмежена у разі настання 

екологічної небезпеки, небезпеки навколишньому середовищу, здоров’ю 

людей.  

А. Ф. Квітко вказує на обмеження, що вводяться в період дії особливих 

державно-правових режимів та характеризуються певними специфічними 

ознаками: 1) ці обмеження використовуються в якості превентивного заходу; 

2) за рахунок них держава забезпечує захист інших, більш важливих прав і 

свобод; 3) вони дозволяють розширити повноваження державних органів, і в 

цьому сенсі є одним із засобів управління кризовою ситуацією; 4) є 

найпростішими видами обмежень – обмеженнями-заборонами, тобто мова 

йде про фактичне скасування прав і свобод на певний час; 5) є додатковими 

по відношенню до вже існуючих обмежень; 6) повинні вводитися тільки для 

досягнення двох цілей – забезпечення безпеки громадян і захисту 

конституційного ладу; 7) мають бути встановлені виключно федеральними 

конституційними законами, що регламентують особливі державно-правові 

режими, і тому слід виключити подібні обмеження зі звичайних федеральних 

законів; 8) носять тимчасовий характер і автоматично припиняють діяти в 

той момент, коли припиняє діяти особливий режим; 9) діють тільки на тій 

території, де запроваджено спеціальний режим [73].  

Зауважимо, що на наш погляд, не доцільно визначати більш важливі і 

менш важливі права і свободи, як це випливає із п. 2; у п. 6 зазначено, що 

обмеження повинні вводитись тільки для забезпечення безпеки громадян та 

захисту конституційного ладу, але обмеження повинні застосуватися і у разі 

потенційної екологічної небезпеки та небезпеки для навколишнього 

середовища; аналіз п. п. 8 та 9 свідчить, що автором вказується і на 

особливий, і на спеціальний режим без пояснень, чи є вони аналогічними, чи 

відмінними.  
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С. В. Симоновою пропонуються такі характеристики правомірності 

обмежень у сфері свободи зібрань, як особливої ризикової діяльності з 

організації та проведення мирних зібрань:  

  1) правомірне обмеження завжди є результатом виявлення грамотної 

оцінки та вибору оптимального способу мінімізації правотворчим або 

правозастосовним органом ризику, пов’язаного з планованою до проведення 

або вже проведеною акцією; 

 2) встановлення нормативного обмеження можливо лише у разі, якщо 

в результаті діяльності, за юридичного прогнозування, владний суб’єкт дійде 

висновку, що організація і проведення публічного заходу неминуче пов’язані 

з негативними наслідками; 

 3) встановлення правозастосовчого обмеження можливе, якщо владний 

суб’єкт робить висновок про високий ступінь ймовірності прогнозу ризику;  

 4) правомірним слід вважати тільки таке обмеження у сфері мирних 

зібрань, що здійснюється за умови розумного відмежування ризиків 

законодавця і правозастосовних органів від ризиків організаторів і учасників 

публічного заходу; з урахуванням високого рівня саморегулювання, який 

притаманний діяльності по організації і проведенню мирних зібрань. 

Встановлювати обмеження необхідно тільки у тому випадку, якщо тягар 

мінімізації та подолання цього ризику не може бути покладено на 

організаторів і учасників публічного заходу; 

 5) правомірне обмеження свободи зібрань не може виступати в якості 

фактора зростання ризиків інших негативних наслідків у сфері організації і 

проведення публічних заходів, а також поширення практики самозахисту як 

реакції громадян на рішення, дії та бездіяльність владних суб’єктів [198, 

с. 150].  

  Позитивно оцінюючи наведені характеристики правомірних обмежень, 

зробимо декілька зауважень. Щодо правомірного обмеження проведеної 

мирної акції – якщо мирний захід вже проведено, то немає сенсу його 
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правомірно обмежувати, він вже відбувся; у цьому разі варто здійснити 

аналіз щодо правильності попередніх дій правоохоронного органу.  

  Щодо нормативно-правового регулювання обмеження проведення 

мирних зібрань, то вважаємо, що можуть виникати проблеми щодо 

суперечності правових норм у федеративних державах між федеральними 

правовими положеннями і правовими положеннями законодавчих актів у 

суб’єктах федерації. Загальноприйнятим у таких випадках є пріоритет 

правових актів вищестоящих органів, однак регіональна влада може 

враховувати місцеві особливості правоохоронного забезпечення проведення 

масових заходів, і їх врахування може бути досить вагомим для встановлення 

правопорядку. 

Крім того, правомірне обмеження проведення мирних зібрань повинно 

включати не тільки попередні обмежувальні дії, а й на основі аналізу 

проведених заходів передбачати удосконалення правового регулювання 

подальшого обмеження можливих правопорушень щодо місця, часу заходу, 

способів, форм та дій організаторів та учасників мирного зібрання. У цьому 

разі усуваються можливі порушення громадського порядку. 

  Аналіз проведення мирних зібрань, пропозицій законопроєктів, 

поглядів науковців показує, що основними способами обмеження права на 

свободу мирних зібрань є повне або часткове обмеження, основними 

предметами обмеження – місце або маршрут проведення, якщо доступ до 

цього місця обмежено законом; тривалість чи час мирного зібрання, спосіб 

проведення мирного зібрання та його форма. Для більшості заборон 

використано такі обґрунтування: несвоєчасність повідомлення; порушення 

Указу Президії Верховної Ради СРСР; недотримання положень локальних 

нормативно-правових актів; ймовірність контрдемонстрацій; порушення 

умов благоустрою та спричинення незручностей іншим особам тощо [17, 

с. 5].  

 Обмеження проведення мирних зібрань здійснюється у таких формах: 
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повна заборона проведення запланованого зібрання у судовому порядку; 

обмежувальні заходи (обмежувальне рішення адміністративного суду); 

примусове припинення (розпуску) зібрання, що триває. 

 Повна заборона здійснюється на підставі рішення суду до початку 

мирного зібрання. Рішення суду про заборону проведення зібрання має бути 

належним чином обґрунтованим, містити у собі чіткі фактичні дані, а також 

посилання на юридичні акти та рішення ЄСПЛ, з яких однозначно випливає 

допустимість і необхідність обмеження запланованого зібрання у формі його 

повної заборони. 

 Обмеження мирного зібрання також повинно здійснюватись на 

підставі обґрунтованого рішення адміністративного суду, до його 

проведення, відповідно до якого вказаний захід може бути проведений з 

коректуванням або його часу, або місця, або висловлювань та лозунгів, які 

будуть використовуватися, допоміжних засобів (освітлювальної техніки, 

звукопідсилювальної техніки); способу та форми. Обмежувальне рішення 

адміністративного суду буде правомірним лише у тому випадку, якщо воно 

приймається: а) задля захисту як мінімум рівнозначного права на свободу 

мирних зібрань правового блага; б) з обов’язковим дотриманням принципу 

співмірності втручання; в) як реакція на реально існуючу небезпеку для 

відповідного правового блага [102, с. 150].  

Однак, вважаємо, що обмеження використання лозунгів під час 

проведення мирного зібрання, які суд визнає провокуючими, не завжди є 

правильним рішенням. Звернемося до практики ЄСПЛ. У справі 

«Християнсько-демократична народна партія проти Молдови» (Christian. 

Democratic People's Party v. Moldova), Європейський суд зазначив, що 

«лозунги, які містяться в листівках партії, повинні бути зрозумілі як вираз 

думки, незадоволення і протесту в зв’язку з питанням, яке має значний 

суспільний інтерес, а не як заклик до насильства, навіть якщо це 
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супроводжується спалюванням прапорів і фотографій очільників 

держави» [192, с. 324].  

 Щодо можливих незаконних дій під час проведення масових зібрань 

відмітимо, що, як зазначив ЄСПЛ у справі «Швабе і М. Г. проти Німеччини» 

(Schwabe and M.G. v. Germany), «не можна відбирати право екстремістів з 

насильницькими намірами, які не є членами організаційної групи, 

приєднатися до демонстрації. Навіть якщо існує реальна небезпека для 

публічної демонстрації в результаті заворушень та в результаті подій, що 

знаходяться поза контролем тих, хто організовує такі зібрання» [140]. 

 Європейский Суд у справі «Бічіджи проти Туреччини» (Biçici v. 

Turkey) відмітив, що держави зобов’язані не тільки гарантувати право 

мирних зібрань, але також і утриматися від застосування необґрунтованих 

непрямих обмежень цього права [192, с. 263]. Аналогічний висновок було 

зроблено у рішенні по справі «Аутронік АГ проти Швейцарії» (Autronic AG 

v. Switzerland), а також у рішенні у справі «Ворм проти Австрії» (Worm v. 

Austria), ЄСПЛ зазначив, що необхідність їх обмеження має бути 

обґрунтована переконливо [189, с. 8-9].  

 Вище вже вказувалося, що обмежити проведення мирного зібрання 

може лише суд, таке рішення ним може бути прийняте лише щодо 

конкретного мирного зібрання. При цьому, на наш погляд, важливим є 

достовірна оцінка загрози основоположним цінностям людини, суспільству, 

держави. Виділяється три рівня загроз: уявна (вона допускається, але не 

підтверджена на момент її визначення), потенційна (можлива щодо 

процедури проведення публічних заходів), реальна (тобто дійсна і може 

призвести до припинення зібрань). 

Європейські фахівці вважають, що при виключному застосуванні 

обмежень мирних зібрань, потрібно водночас визначити, що за певних 

обставин правоохоронні органи також повинні мати можливість обмежувати 
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зібрання без рішення суду. Такі норми мають доповнити акти про підстави 

для застосування правоохоронцями сили [88]. 

 Зауважимо, що обмежувальні заходи правоохоронних органів щодо 

свободи мирних зібрань допустимі, якщо це виявиться необхідним для 

досягнення однієї з законних цілей, передбачених у ст. 39 Конституції та у 

тих випадках, коли зібрання перестають бути мирними [140]. Водночас, така 

позиція є неоднозначною. Законопроєкт № 3581-1 встановлює, що 

Національна поліція України та Національна гвардія України, інші 

правоохоронні органи не мають права обмежувати свободу зібрань, у тому 

числі не в праві зупиняти, вимагати припинення, розганяти, сегментувати, 

розсіювати зібрання та будь-яким іншим чином перешкоджати їх 

проведенню (ст. 9) [158]. 

Вважаємо, що ситуації за яких правоохоронні органи мають право 

застосувати силові заходи до розгону публічного заходу зібрання, яке вже 

втратило мирний характер, повинні бути чітко вказані у відомчому акті з 

метою недопущення можливого зловживання ними таким правом.  

 Варто схвально оцінити пропозиції законопроєктів № 3581 щодо 

узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню 

свободи мирних зібрань. Його положеннями передбачено: ініціювання 

проведення мирних переговорів органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування з організатором мирного зібрання щодо умов його 

проведення за наявності підстав для його обмеження; надання зазначеними 

органами організатору мирного зібрання рекомендації щодо зміни часу, 

місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд чи 

інших умов проведення мирного зібрання, що виключатиме підстави для 

обмеження свободи мирних зібрань; прийняття участі в переговорах між 

сторонами інших осіб, зокрема представники засобів масової інформації, 

Національної поліції України, Національної гвардії України та інших 

правоохоронних органів; прийняття рішення організатором мирного зібрання 
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про зміну часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових 

споруд або інших умов його проведення; не є перешкодою для переговорного 

процесу подання позову до суду; результати переговорів можуть бути 

зафіксовані в умовах примирення, про які повідомляється суд (ст. 17 

законопроєкту) [157].  

 Рішення про примусове припинення (розпуск) зібрання, що триває, 

приймає уповноважений представник поліції, який здійснює на місці 

проведення зібрання оперативне управління, у тому разі, коли масовий захід 

втрачає мирний характер. Таке рішення доводиться до відома всіх учасників 

мирного зібрання (через гучномовець) з чітким формулюванням вимог. З 

моменту прийняття рішення про розпуск зібрання вважається закінченим та 

перетворюється на скупчення людей, яке позбавлене охорони – відповідно до 

положення ст. 39 Конституції України [129].  

 Отже, до основних ознак обмеження прав і свобод людини віднесемо 

їх встановлення законодавчим національним або міжнародним актом, з 

метою недопущення порушення певними суб’єктами права під час їх 

діяльності основоположних цінностей людини, суспільства і держави. 

До основних критеріїв обмеження прав людини віднесемо: форму 

обмеження – законодавча норма з чітко визначеними межами обмеження, 

мета обмеження – забезпечення громадської безпеки і правопорядку, 

підстави обмеження – крайня необхідність, неможливість попередити 

можливі правопорушення та захистити суспільні блага іншим чином, 

загальний характер обмеження – відсутність індивідуального визначення та 

недопущення дискримінації особи під час обмеження за расою, кольором 

шкіри, статтю, мовою, релігією чи соціальним походженням. 

Основними показниками правомірності обмеження прав і законних 

інтересів організаторів та учасників публічних заходів слугують: 

формальний критерій, з позиції якого оцінюються повноваження владного 

суб’єкта на встановлення обмеження і юридична форма його зовнішнього 
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закріплення; змістовний критерій, що відображає спрямованість обмеження 

на усунення неминучої або реальної шкоди охоронюваним законом 

цінностям, об’єктивність загрози якого підтверджується фактичними 

даними; інструментальний критерій, що дозволяє оцінити достатність, 

адекватність і винятковість способу обмежувального впливу; матеріальний 

критерій, що дозволяє оцінити втручання в свободу зібрань з позиції його 

зв’язку з негативними явищами у сфері реалізації прав людини, в цілому, і 

права організації та проведення публічних заходів, зокрема, і в 

співвідношенні із шкодою, на запобігання якої направлене обмеження [198, 

с. 156].  

Правомірні обмеження проведення мирних зібрань повинні базуватися 

на конституційній нормі, можуть бути як попередніми, так і подальшими, за 

способами обмеження є повними або частковими, за предметом обмеження – 

щодо місця, маршруту, часу, тривалості, способом, формою.  

 Правомірним обмеженням проведення мирних зібрань є діяльність 

уповноважених суб’єктів права, які, відповідно до виявлених фактичних та 

юридичних обставин та на підставі законодавчих положень, а також 

обґрунтованості, достатності, доцільності необхідності обмеження, 

приймають рішення щодо повної заборони чи обмеження проведення 

запланованого зібрання у судовому порядку, або примусового припинення 

(розпуску) зібрання, що триває. 

Розглянемо неправомірні обмеження проведення мирних зібрань, 

підстави прийняття таких рішень, порушення законності права осіб на 

організацію та участь у публічних заходах, а також шляхи попередження 

таких випадків.  

У фаховій літературі підстави і форми неправомірного обмеження 

проведення мирних зібрань активно розглядають з наведенням прикладів 

рішення Європейського суду.  
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   Неправомірними підставами повної заборони масового заходу 

визначають у разі, якщо: зібрання можуть сприяти порушенню громадського 

порядку, супроводжуватися вчиненням злочинів тощо («Махмудов проти 

Російської Федерації» (Makhmudov v. Russia); якщо учасники зібрання 

пропагандують ідеї, які спрямовані на зміну конституційного устрою або 

закликають до сепаратизму тощо (розглянуто ЄСПЛ у справі «Станков та 

Об’єднана македонська організація «Ілінден» проти Болгарії» (Stankov and 

the United Macedonian. Organisation Ilinden v. Bulgaria); має місце ймовірна 

пропаганда насилля та заперечення демократичних принципів (розглянуто 

ЄСПЛ у справі «Інчал проти Туреччини» (Incal v. Turkey); можливе 

створення загрози суспільній думці, що може викликати напруженість серед 

населення (розглянуто ЄСПЛ у справі «Станков та Об’єднана македонська 

організація «Ілінден» проти Болгарії» (Stankov and the United Macedonian. 

Organisation Ilinden v. Bulgaria) [102, с. 43-45].  

 До інших підстав неправомірних обмежень віднесемо: невидача 

заявникам дозволу на проведення мітингу (тоді як іншим організаціям такий 

дозвіл було надано) через необхідність перекриття вуличного руху 

(розглянуто ЄСПЛ у справі «Бончковський та інші проти Польщі» 

(Baczkowski and Others v. Poland), ненадання дозволу на проведення мирних 

зібрань, демонстрацій внаслідок не попередження відповідних органів влади 

чи несвоєчасним попередженням (розглянуто ЄСПЛ у справі «Букта та інші 

проти Угорщини» (Bukta and Others v. Hungary), превентивне обмеження 

свободи з метою не допустити участі певних осіб у демонстраціях 

(розглянуто ЄСПЛ у справі рішенні у справі «Швабе і M. Г. проти 

Німеччини» (Schwabe and M.G. v. Germany ) [221, с. 38-39].  

   Неправомірні обмеження прав і законних інтересів організаторів та 

учасників публічних заходів можуть бути наслідком некоректного 

виявлення кола ризиків, що об’єктивно супроводжують процес організації та 

проведення публічного заходу. До таких ризиків відносять «уявні ризики» та 
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так звану «підміну загроз». Такі обмеження є результатом: 1) суб’єктивної 

оцінки владним суб’єктом поглядів організаторів та учасників мирного 

зібрання, які необґрунтовано розцінюються як обставина, що виправдовує 

накладення обмежень, хоча самі по собі вони не несуть загрози жодній із 

цінностей, що охороняються законом; 2) широких дискреційних 

повноважень законодавця та правозастосовного органу з питань, пов’язаних 

з виявленням ризиків, які супроводжують процес організації та проведення 

публічного заходу. Високий рівень дискреції владного суб’єкта у сфері 

публічних заходів, як правило, служить джерелом довільного обмеження 

свободи зібрань [198, с. 163, 167, 170, 174]. 

 На наш погляд, кількість неправомірних обмежень уповноваженими 

органами масових заходів буде значно зменшена внаслідок проведення 

широких інформаційних акцій з роз’яснення підстав і причин помилкових 

рішень, з адресною направленістю до можливих суб’єктів їх прийняття.  

   Востаннє офіційне узагальнення судової практики у справах щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань було здійснено у 2012 році 

Вищим адміністративним судом України. У Довідці щодо вивчення та 

узагальнення вітчизняної практики застосування адміністративними судами 

законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010-2011 років 

справ стосовно реалізації права на мирні зібрання наводиться широкий 

перелік обмежень проведення мирних зібрань. 

  Це: перешкоджання вільному доступу громадян та працівників до 

державних установ, поруч з якими планувалося проводити заходи; 

порушення нормального руху транспортних засобів на ділянках доріг, 

наближених до місця проведення заходу; неповідомленні суб’єктів владних 

повноважень про кількість осіб, які братимуть участь у масових заходах, час 

або місце проведення заходів, що унеможливлювало здійснення органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування підготовчих заходів до їх 

проведення; перекриття під'їзних доріг до сміттєзвалища, що могло створити 
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загрозу здоров’ю населення; перешкоджання проведенням мирних заходів 

проведенню запланованих раніше загальноміських заходів; проведення 

заходів за маршрутами відвідування визначних місць офіційними особами-

високопосадовцями, під час візитів іноземних делегацій чи офіційних осіб; 

розміщення під час проведення мирного зібрання в місцях, котрі є об’єктами 

благоустрою, наметів як малих архітектурних форм; порушення тиші та 

спокою за маршрутами або в місцях проведення мирних зібрань та в іншому 

[49].  

Органи адміністративного правосуддя до підстав обмеження мирних 

зібрань необґрунтовано відносять: можливість виникнення конфліктних 

ситуацій у разі збігу місця і часу проведення кількох мирних зібрань різного 

ідеологічного напряму; ймовірність виникнення заворушень у зв’язку з 

відсутністю у суб’єктів владних повноважень можливості забезпечити 

громадський порядок під час проведення мирного заходу через повідомлення 

про його проведення в недостатній для цього строк; недостатню кількість 

співробітників правоохоронних органів, що вимагало забезпечення безпеки 

проведення того чи іншого мирного заходу; проведенні робіт з реконструкції 

(ремонту) площ, вулиць, доріг і т. д., які визначалися як місця проведення 

масових заходів, у чому вбачалася можливість створення загрози життю і 

здоров’ю людей та ін. [123]. 

  До основних підстав незаконного обмеження віднесемо: 

– посилання під час обмежень Указу Президії Верховної Ради СРСР від 

28.07.1988 р. № 9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР», який суперечить 

Конституції Україні за змістом та сутністю (обґрунтовано у розділі 1);  

  – рішення органів місцевого самоврядування, які не мають ніякої 

законної підстави здійснювати правове регулювання проведення мирних 

зібрань;  
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 – суб’єктивні висновки уповноваженого органу щодо завдання 

проведення мирного зібрання суспільної небезпеки, порушення 

громадського порядку, виникнення заворушень, можливості виникнення 

конфліктних ситуацій у разі збігу місця та часу проведення 

контрдемонстрацій.  

Відповідні приклади наводяться в численних публікаціях, зокрема 

Ю. М. Біденко [12], С. І. Іващук [68], В. Д. Остапенко [123] та узагальненій 

доповіді правозахисних організацій [138, с. 176]. 

  Вкажемо також, що достовірної офіційної статистики кількості 

проведених мирних зібрань в Україні не існує. Офіційні дані Державної 

служби статистики України щодо кількості проведених громадськими 

об’єднаннями мирних зібрань не витримують критики, оскільки формуються 

на підставі звітів, які подаються до органів статистики самими 

громадськими об’єднаннями. Міністерство внутрішніх справ України та 

Національна поліція України статистику мирних зібрань не ведуть [53, 

с. 149]. 

 Вважаємо, що необхідним є законодавче визначення гарантії та 

встановлення неприпустимості суб’єктивної оцінки владним органом 

висловлених позицій організатора і учасників, які можуть впливати на рівень 

суспільної небезпеки в регіоні, гарантії неприпустимості відмови від 

розгляду повідомлення про проведення мирного зібрання, гарантії 

неприпустимості заборони проведення мирного зібрання у обраний час та 

обраному місці, якщо тільки вони не є закритими для вільного доступу; 

гарантії для осіб, які не приймають участі у публічних заходах, однак в 

результаті їх проведення їх права обмежуються, зокрема щодо свободи 

пересування. 

 Отже, обмеження проведення мирних зібрань може здійснюватися як 

правомірно, так і неправомірно. Правомірними обмеженнями є такі, що 

передбачені законом, здійснюються для захисту національної та громадської 



 
 

 

193 

безпеки, охорони правопорядку, навколишнього середовища, здоров’я 

людей, усувають небезпеку основоположним правам особи, суспільства, 

держави, для запобігання злочинам, заворушенням. Вони встановлюються як 

зарубіжними (Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод), так і вітчизняними актами вищої юридичної сили (Конституція 

України). Однак правомірні обмеження є такими тільки у разі повного 

обґрунтування, достатності, доцільності, необхідності, відповідності 

принципу пропорційності обмеження та принципу збереження основного 

змісту права. Правомірні обмеження зумовлюються цілями, визначаються за 

критеріями, є різними за формою. 

Неправомірні обмеження є, передусім, незаконними, такими, що 

суперечать принципам демократичного суспільства. Вони можуть 

стосуватися будь-якого предмета мирних зібрань: мети, місця, часу або 

тривалості проведення, його способів та форм. Аналіз незаконних обмежень 

міжнародної та вітчизняної практики свідчить, що однією із підстав 

прийняття такого рішення уповноваженого органу влади є суб’єктивне 

тлумачення ним загроз безпеки, які можуть бути уявними, потенційними та 

реальними. 

До основних підстав незаконного обмеження проведення мирного 

зібрання віднесемо: довільне розширення уповноваженим органом влади 

трактування небезпеки для громадського порядку, поглядів організаторів та 

учасників зібрання, їх минулої протиправної поведінки, а також прийняття 

таких рішень органами місцевого самоврядування. 

Вважаємо необхідним у майбутній законопроєкт про свободу мирних 

зібрань та їх гарантії внести правові положення щодо загальних підстав 

обмеження проведення мирних зібрань, до яких включити заборону 

обмеження їх проведення: внаслідок попередньої протиправної поведінки 

організатора, необґрунтованої відмови компетентного органу щодо місця та 

часу проведення зібрання, його суб’єктивної оцінки щодо небезпечності 
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мирного зібрання, неможливості забезпечити належну охорону 

правоохоронним органом, а також включити імперативну заборону на 

прийняття рішень щодо обмеження і заборони проведення мирних зібрань 

органами місцевого самоврядування. 

 

3.3. Проблемні аспекти правового регулювання спонтанного 

мирного зібрання 

 

 Відсутність законодавчого визначення поняття «спонтанне мирне 

зібрання» зумовлює визнання їх проведення органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами як 

незаконних, таких, що порушують національну безпеку, громадський 

порядок, їх наслідком є силове припинення цих акцій, арешт організаторів та 

учасників. 

 Зазначене потребує предметного аналізу міжнародних і вітчизняних 

нормативно-правових положень, виявлення упущень і недоліків правового 

регулювання таких зібрань, розробку пропозицій до законодавства, а також 

розгляду наукових розробок цієї дефініції.  

Спонтанне мирне зібрання схвально оцінюється Європейським судом 

та законодавчо визнано окремими зарубіжними країнами. Зокрема ЄСПЛ у 

Рішенні по справі «Букта та інші проти Угорщини» (Bukta and Others v. 

Hungary) підкреслив, що у виняткових обставинах невідкладна реакція на 

політичні події у формі демонстрації, учасники якої не допускають 

порушення законодавства, може бути виправданою, розпуск такої 

демонстрації виключно з причини відсутності попереднього повідомлення є 

непропорційним обмеженням свободи мирних зібрань [252]. У справі «Єва 

Мольнар проти Угорщини» (Molnár v. Hungary) Європейський суд 

підкреслює, що в подібних випадках необхідність спонтанної реакції повинна 

бути обґрунтована [255].  
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  Аналіз змісту Керівних принципів Бюро демократичних інститутів і 

прав людини ОБСЄ та Венеціанської комісії Ради Європи зі свободи мирних 

зібрань свідчить про відсутність вимоги до національних законодавств про 

обов’язкове подання попереднього повідомлення про проведення такого 

зібрання.  

Спеціальний доповідач ООН з питання про право на свободу мирних 

зібрань і право на захист асоціації М. Кайя вважає прогресивною практикою 

законодавство, яке дозволяє проводити спонтанні збори без направлення 

попередніх повідомлень [50].  

У доповіді Верховного комісара ООН з прав людини (21.01.2013 р.) 

вказується, що одні держави вимагають попереднього повідомлення або 

дозволу, можуть забороняти спонтанні демонстрації, другі можуть допускати 

їх проведення, а треті можуть допускати їх, навіть якщо вони порушують 

нормативно-правові вимоги щодо попереднього повідомлення або дозволу. 

Ним наводяться відповідні приклади з практики Азербайджану та Швейцарії. 

Зокрема, в Азербайджані потрібно здійснювати повідомлення про мирні 

зібрання з включенням інформації про найменування, мету, місце і дату 

проведення, приблизну кількість учасників, і якщо здійснюється вулична 

хода – попередній маршрут, включаючи початок, відстань і кінцевий пункт, 

імена і контактну інформацію організаторів. Разом із тим, спонтанні 

демонстрації чи протести не потребують письмового повідомлення, але 

можуть бути обмежені або зупинені. Спонтанні демонстрації у Швейцарії не 

потребують отримання попереднього дозволу, окрім того, відмова 

компетентної влади від санкціонування мирного протесту може бути 

оскаржена в суді першої інстанції на рівні комуни. Федеральний трибунал є 

кінцевою національною судовою інстанцією з розгляду апеляції [243]. 

Розглянемо позиції інших зарубіжних законодавців з питання 

правового регулювання спонтанних мирних зібрань, що дозволить нам 
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зробити висновок про наявну реальну практику, з’ясувати підстави та умови 

їх припинення чи дозволу. 

 Законодавство ФРН (Закон «Про зібрання і походи» в редакції 1978 р.) 

допускає можливість проведення стихійних мітингів, якщо їх виникнення 

обумовлено подіями, що відбулися останнім часом. Такими подіями можуть 

бути політичні рішення, масові заходи, інші демонстрації. Влада ФРН 

санкціонує такі заходи, якщо їх організатору вдається впевнено 

обґрунтувати, що відстрочка зробить задуману демонстрацію непотрібною, 

наприклад, перед запланованим прийняттям урядом політичного рішення. 

При цьому зазначається, що такі (спонтанні) заходи не повинні плануватися 

попередньо, інакше вони будуть заборонені [42]. Поліція відразу забороняє 

проведення спонтанної демонстрації, якщо її організатори забезпечують 

учасників друкованими матеріалами або підготовленими плакатами і 

транспарантами, що свідчить про заплановану підготовку такого заходу.  

У Франції відповідно до статті 1 Декрету-Закону, який включає Звід 

Правил, що відносяться до Посилення Заходів Забезпечення Громадського 

Порядку (1935 р.), будь-які походи, дефіле і зібрання людей, будь-які 

маніфестації в громадських місцях повинні відбуватися згідно до попередніх 

заяв. Однак виходи в громадські місця, зумовлені місцевими звичаями, не 

підлягають занесенню в таку заяву [43].  

У Білорусії існує абсолютна заборона на такі форми мирних зібрань, як 

спонтанні, одночасні і контрдемонстрації (Закон «Про масові заходи в 

Республіці Білорусь» від 30.12.1997 р.) [107, с. 5].  

У прибалтійських республіках діють такі законодавчі норми: 

громадяни в Латвії не можуть провести стихійне зібрання без попереднього 

повідомлення влади (Закон «Про проведення зборів, мітингів і пікетування» 

від 20.01.1997 р.) [116], в Литві спонтанні мирні зібрання заборонено 

проводити (Закон «Про збори» від 02.12.1993 р.) [114], в Естонії дозволяється 

здійснювати спонтанні мирні зібрання без подання повідомлення влади (ч. 3 
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ст. 57 Закону «Про охорону порядку» від 23.02. 2011 р. № RT і 22.03.2011 р.) 

[113]. 

 Спонтанні мирні зібрання заборонені в Казахстані (Закон «Про 

порядок організації і проведенні мирних зборів, мітингів, походів, пікетів і 

демонстрацій» від 17.03.1995 р. № 2126) [112], однак зауважимо, що у 

новому проєкті такого закону визначається поняття «спонтанні мирні 

зібрання» як громадський захід, організатори якого, внаслідок об’єктивних 

причин (суспільного імпульсу невідкладного реагування на суспільно значну 

подію) не забезпечили інформування уповноваженого органу про його 

проведення у встановлені Законом строки [157]. 

Без узгодження з владою забороняється проводити спонтанні зібрання 

в Таджикистані (Закон «Про збори, мітинги, демонстрації і вуличні походи» 

від 31.12.2014 р. № 1169) [115] та Туркменістані (Закон «Про організацію і 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій і інших масових заходів» від 

22.02.2015 р. № 185-V ). У Киргизії громадяни мають право на проведення 

спонтанних мирних зібрань (закон «Про мирні збори» від 23.05.2012 р. № 64) 

[63].  

 У науковій літературі відмічається, що в окремих національних 

законодавствах вживається термін «спонтанне мирне зібрання», в інших – 

стихійне зібрання. Так, ст. 3 Закону Республіки Молдова «Про збори» 

наводить таке визначення: «стихійні збори – це збори, які ініціюються і 

проводяться як безпосередня і невідкладна відповідь на події, які 

відбуваються у суспільстві, і яке, з точки зору його учасників, не може бути 

відкладене, в зв’язку з чим звичайний порядок повідомлення про його 

проведення є неможливий».. Закон Республіки Вірменія «Про свободу 

зборів» від 14.04.2001 р. включає поняття і спонтанних, і стихійних зборів, 

які взагалі не можуть мати організаторів, однак вказані заходи можуть 

проходити не більше 6 годин [24].  
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Аналіз зарубіжного законодавства про свободу мирних зібрань 

дозволяє нам зробити висновок про такі позиції національних законодавців 

щодо поняття «спонтанні мирні зібрання»: 

 1) поняття «спонтанне мирне зібрання» у законодавчому акті не 

міститься (Білорусь);  

2) термін «спонтанне мирне зібрання» у законодавчому акті міститься, 

але не тлумачиться (ФРН);  

3) поняття «спонтанне мирне зібрання» у законодавчому акті 

визначається у вузькому, стислому розумінні (Киргизія);  

4) у законодавчому акті водночас вказується і на спонтанне мирне 

зібрання, і на стихійні збори, демонстрації (Вірменія);  

5) у законодавчому акті міститься поняття «стихійні збори» (Молдова) 

[230, 131]. 

Отже, практика правового регулювання спонтанного мирного зібрання 

в зарубіжних країнах є неоднозначною, потребує врахування різних аспектів 

та обставин їх проведення і відповідно до них прийняття рішення 

уповноважених органів, у тому числі правоохоронних.  

Звернемо увагу на позицію О. Є. Вашкевича, який доцільно відмічає, 

що потрібно відрізняти спонтанні зібрання від зібрань, де організатори 

навмисне з тих чи інших причин відмовляються виконувати обов’язок щодо 

повідомлення влади з його проведення. У практиці ЄСПЛ було достатньо 

справ, в яких учасники пікетування, організатори мітингів, зборів, 

демонстрацій свідомо ігнорували встановлений національним 

законодавством обов’язок попереднього повідомлення. Такі зібрання є 

незаконними. Однак ЄСПЛ неодноразово висловлював позицію, що 

незаконність демонстрації не виправдовує обмежень свободи зборів, а норми, 

що регулюють їх проведення, не повинні бути таємною перешкодою для 

цього [24]. 
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  Розглянемо практику, яка склалася в аспекті спроби законодавчого 

врегулювання спонтанного мирного зібрання в Україні. Зазначимо, що це 

поняття не розглядалося в законопроєктах, які реєструвалися у ВРУ в 2002-

2007 рр., зокрема, це законопроєкти: «Про порядок організації та проведення 

мирних заходів та акцій в Україні» від 14.05.2002 р. № 0991, «Про порядок 

організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 08.04.2004 р. 

№ 5242, «Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в 

Україні» від 11.03.2004 р. № 5242-1, «Про збори, мітинги, походи і 

демонстрації» від 23.03.2004 р. № 5242-2, «Про свободу мирних зібрань» від 

15.07.2005 р. № 7819, «Про порядок організації і проведення мирних заходів 

та акцій в Україні» від 30.11.2006 р. № 2646, «Про свободу мирних зібрань»  

   Ключовою проблемою в ухваленні цих законопроєктів була 

відсутність спільної та консолідованої позиції державних органів влади та 

представників українського суспільства з приводу основних елементів 

майбутнього закону. З боку законодавця основними недоліками були 

неврахування помилок та прогалин попередніх законопроєктів під час 

підготовки нових, спроби постійно звузити предмет правового регулювання 

законопроєкту [193, с. 52].  

  Водночас, у ВРУ в окремих випадках під час обговорення таких 

законопроєктів, їх зміст доповнювався поняттям «спонтанне мирне зібрання» 

та заходами щодо його забезпечення. Так, у проєкті Закону України «Про 

порядок організації і проведення мирних заходів» № 2450 (поданий до ВРУ 

06.05.2008 р.) не містилося правових положень щодо проведення 

спонтанного мирного зібрання [159].  

  У другому читанні проєкт Закону України № 2450 був доповнений 

таким визначенням: спонтанне мирне зібрання визначається як 

«незаплановане мирне зібрання, що проводиться виключно за ініціативою 

громадян, спричинене подією, яка має важливе значення для суспільства та 
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яку неможливо було завчасно передбачити і організувати проведення 

мирного зібрання» [132].  

  Головним комітетом ВРУ було змінено назву ст. 13 законопроєкту, у 

попередньому варіанті це: «Права та обов’язки уповноваженого 

представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування», 

в остаточному варіанті – «Заходи із забезпечення проведення спонтанного 

мирного зібрання». Відповідно до назви ст. 13 був змінений і її зміст. Заходи, 

включені до ст. 13 законопроєкту, визначають у першій частині статті 

обов’язок органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування: 1) 

направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого 

представника з метою оцінки ситуації на місці та для організації і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення його проведення; 2) негайно 

повідомити орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного 

зібрання про заходи із його забезпечення; а в другій частині встановлюється, 

що заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають 

передбачати: 1) організацію проведення спонтанного мирного зібрання; 2) 

охорону і забезпечення безпеки як учасників мирного зібрання, так і інших 

осіб, які знаходяться на цій території; 3) взаємодію уповноваженого 

представника виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з 

органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання під 

час його проведення [132].  

У правовому висновку Української Гельсінської спілки з прав людини 

щодо проєкту Закону від 06.06.2008 р. № 2450 «Про порядок організації і 

проведення мирних заходів» вказується: «мирні зібрання за своєю природою 

часто є неорганізованим виявом людьми своїх думок. Значною мірою 

спонтанність мирних зібрань продиктовано їхньою природою, оскільки 

більш організовані групи активно використовують також свободу слова та 

свободу асоціацій. Тобто, у першу чергу свобода мирних зібрань дозволяє 

неорганізованим групам зорганізуватись на короткий строк для захисту свого 
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конкретного інтересу. З огляду на таку природу походження, мирні зібрання 

часто позбавлені таких рис, як структурованість та ієрархія» [247]. Звернемо 

увагу, що у наведеному правовому висновку Української Гельсінської спілки 

не вказується на незаконність таких публічних акцій та необхідність їх 

заборони, а також підкреслюється нетривалий строк їх проведення та 

зацікавленість певної групи осіб до захисту своїх інтересів, які, ймовірно, 

можуть бути обмеженні в тих чи інших випадках, виходячи із реальних 

обставин чи ситуації. 

 У проєкті Закону України «Про свободу мирних зібрань» від 

17.07.2013 р. № 2508а-1 спонтанне мирне зібрання визначається як «мирне 

зібрання, яке є засобом невідкладного реагування суспільства чи групи 

людей на певну подію або інформацію, та про яке не було повідомлено у 

строк, встановлений цим Законом» (п. 6 ст. 1) [161].  

  Стаття 20 цього законопроєкту встановлює особливості проведення 

спонтанного мирного зібрання. До них віднесено: у разі наявності 

організатора його обов’язок повідомити орган внутрішніх справ або 

відповідний орган місцевого самоврядування про дату, місце, час, мету його 

проведення, а також про заходи, яких необхідно вжити для забезпечення його 

проведення; обов’язок органу внутрішніх справ здійснити невідкладну 

реєстрацію повідомлення та здійснити заходи для забезпечення проведення 

спонтанного мирного зібрання; встановлення заходів із забезпечення 

проведення спонтанного мирного зібрання: забезпечення безпеки учасників  

та інших осіб, які знаходяться у місці проведення спонтанного мирного 

зібрання, взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади 

чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ та 

учасниками спонтанного мирного зібрання. Зауважимо, що у наведеній статті 

передбачено проведення спонтанного мирного зібрання і без організатора. На 

нашу думку, якщо його учасників і не організовувала конкретна особа на 

початку акції, то через короткий строк, як показує реальна практика, 
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активність одного з учасників дозволяє визначити його як лідера, 

організатора [161]. 

  Стаття 23 цього законопроєкту конкретизує заходи, що повинні 

здійснюватися органом внутрішніх справ: забезпечення громадського 

порядку і безпеки людей від початку і до кінця проведення мирного зібрання, 

охорону організаторів та його учасників, у тому числі їх майна; здійснення 

супроводження учасників мирного зібрання, забезпечення їх можливості 

пересуватись за вказаним у повідомленні маршрутом, у тому числі шляхом 

тимчасового обмеження або зміни маршрутів руху транспорту, встановлення 

спеціальних знаків. А також вказує на вчинення яких дій орган внутрішніх 

справ не має права, до них віднесено: визначати чи є мирне зібрання 

спонтанним; вимагати його припинення; перешкоджати проведенню; 

використовувати вогнепальну зброю [161]. Вважаємо, що наведена стаття у 

разі прийняття спеціального закону буде сприяти попередженню 

правопорушень з боку правоохоронних органів. 

  Варто також відмітити, що у більшості законопроєктів правові 

положення щодо тих чи інших аспектів реалізації права на мирні зібрання, у 

тому числі щодо спонтанного зібрання, є або аналогічними, або близькими за 

змістом. У зв’язку з такою ситуацією пропонуємо доробку відповідних 

законопроєктів їх ініціаторами спільно.  

   Головною характеристикою спонтанного мирного зібрання, вказує 

Ю. В. Данилюк, є те, що повідомлення відповідних органів про його 

проведення здійснюється або безпосередньо перед початком мирного 

зібрання, або під час його проведення, тобто йдеться про незавчасне 

сповіщення. Посилаючись на ст. 39 Конституції України, яка передбачає 

завчасність сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування про мирне зібрання та Рішення № 4-рп/2001 КСУ, який 

також зазначив, що проводити збори, мітинги, походи і демонстрації 

громадяни можуть за умови обов’язкового завчасного сповіщення про це 
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органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування [179], 

науковець вважає сумнівною конституційність зазначених положень 

законопроєкту стосовно можливості проведення спонтанного мирного 

зібрання [40].  

  Однак ми вважаємо, що включення до проєкту Закону України «Про 

свободу мирних зібрань» від 17.07.2013 року № 2508а-1 правових положень 

про проведення спонтанного мирного зібрання та забезпечення його безпеки 

є актуальним, виходячи з того, що в реальному житті постійно здійснюються 

спонтанні мирні збори, мітинги, походи, демонстрації, інші спонтанні мирні 

акції, тому необхідність їх законодавчого закріплення є очевидною. А строки 

повідомлення про такі заходи потребують ґрунтовного обговорення із 

врахуванням ситуації їх проведення та подальшого законодавчого 

встановлення.  

   Законопроєкт «Про гарантії свободи мирних зібрань» від 07.08.2015 р. 

№ 3587 спонтанне мирне зібрання визначає як мирне зібрання, яке є 

«засобом невідкладного реагування суспільства чи групи людей на певну 

подію або інформацію, та про що неможливо було повідомити у строк, 

встановлений цим Законом» (п. 5 ст. 1) [157]. На нашу думку, у вітчизняному 

законодавстві дефініція про спонтанне мирне зібрання повинна бути 

обов’язковою, що забезпечить її аналогічне розуміння органами виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, правоохоронними органами, учасниками 

мирних заходів і тим самим усуне у подальшому можливі суперечності щодо 

їх проведення.  

   Законопроєкт «Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні» від 

11.12.2015 р. № 3587-1 визначення «спонтанне мирне зібрання» не містить 

[158]. Згідно із Постановою ВРУ від 21.02.2017 р. № 1852-VIII ці 

законопроєкти було включено до порядку денного шостої сесії ВРУ восьмого 

скликання, але не було розглянуто [217]. А 29.08.2019 року вони були 

відкликані [157].  
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 Венеціанською комісією, Директоратом з прав людини (DHR), 

Генерального директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Ради 

Європи та Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ (ОБСЄ / 

БДІПЛ) прийнято Спільний висновок щодо двох варіантів проєкту 

спеціально до закону про свободу мирних зібрань в Україні № 3587 та № 

3587-1 (прийнято Венеціанською комісією на її 108-му пленарному засіданні. 

Венеція, 14-15.10.2016 р.). У Загальних рекомендаціях щодо вказаних 

законопроєктів зазначається: вказується: «поняття спонтанних зібрань 

повинно бути введено в проєкт Закону № 3587-1, і положення про спонтанні 

зібрання в проєкті Закону № 3587 повинні пояснювати, чому процедура 

повідомлення не може бути обґрунтованою і практично здійсненою у разі 

добровільних зібрань» [206, с. 4]. Обидва проєкти закону відповідають 

міжнародним принципам і стандартам, і за умови подальшого удосконалення 

процедурних моментів щодо організації і проведення мирних зібрань їх 

можна розглядати як основу до прийняття спеціального закону.  

Варто вказати, що не всі науковці підтримують думку про прийняття 

такого нормативного акта. Зокрема М. М. Денисова вказує, що сама по собі 

відсутність закону про мирні зібрання не зумовлює нагальної потреби в його 

ухваленні, так як існують ефективні національні механізми реалізації права 

на мирні зібрання, що ґрунтуються на процесуальних нормах українського 

законодавства, практиці ЄСПЛ та конституційно-правових звичаях [46, с. 12]. 

До парламенту 29.09.2019 р. було внесено і зареєстровано проєкт 

Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань», який у п. 5 ст. 1 

містить таке визначення спонтанного мирного зібрання – це засіб 

«невідкладного реагування суспільства чи групи людей на певну подію або 

інформацію, та про що неможливо було повідомити в строк, встановлений 

цим Законом» [162]. Зауважимо, що майже подібне визначення містилося у 

проєкті ЗУ «Про свободу мирних зібрань» від 17.07.2013 р. № 2508а-1. У 
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подальшому проєкт Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

був знятий з розгляду.  

 Визначення поняття «спонтанне мирне зібрання» у законопроєктах 

свідчить про спробу введення цієї дефініції в законодавчий обіг у 

аналізованій сфері, що є необхідним та доречним і буде сприяти 

законодавчому врегулюванню таких публічних заходів.  

Науковцями визначення поняття «спонтанне мирне зібрання» майже не 

здійснюється, є лише деякі розроблені такі дефініції, зокрема, М. Л. Середа 

вважає, що спонтанними або ж стихійними зібраннями називають зібрання, 

що зумовлені подіями, які неможливо було передбачити, щоб завчасно 

попередити органи влади про його проведення. На його думку, визначати 

порядок та строки повідомлення про проведення мирних зібрань необхідно 

лише в тих випадках, коли організатори мирних зібрань потребують від 

держави виконання позитивних зобов’язань [196, c. 165, 168]. На нашу 

думку, визначаючи цю дефініцію, потрібно було б зауважити також на 

здебільшого мирний характер такого зібрання, враховуючи побоювання 

владних органів можливої небезпеки громадському порядку та їх заборону 

через несвоєчасне повідомлення про проведення. 

  Розглядаючи поняття «спонтанне мирне зібрання» зауважимо на 

визначення понять «спонтанний» та «мирне зібрання». Великим тлумачним 

словником сучасної української мови «спонтанний» пояснюється, як: «1. 

Викликаний внутрішніми подіями, без впливу, діяння зовні, 2. Мимовільний» 

[26, с. 1177-1178]. На наш погляд, мирним зібранням є запланована зустріч 

групи (не менше двох) осіб у публічному місці з метою вираження чи 

формування поглядів з приводу будь-яких суспільно значимих питань, які не 

суперечать чинному законодавству, що має мирний характер та при 

плануванні і проведенні якої відсутні жодні прояви застосування насильства.  

Підкреслюючи саме спонтанність мирного зібрання, потрібно вказати 

на його основні ознаки:  
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 – його незапланованість, стихійність, як реакція на отримані відомості 

або розповсюджену інформацію, які є неприємними та несподіваними для 

учасників зібрання;  

– спонтанне мирне зібрання є єдиною можливою реакцією, і через 

висловлення позиції учасників зібрання вона може бути змінена; 

– стихійність мирного зібрання зумовлює практичну неможливість 

повідомлення суб’єктів владних повноважень про її проведення; 

 – ймовірна відсутність організатора або він виявлений у процесі 

спонтанного мирного зібрання; 

 – нечіткість конкретних вимог учасників спонтанного мирного 

зібрання [230]. 

Пропонуємо таке визначення: спонтанне мирне зібрання – це 

незаплановане мирне зібрання у публічному місці з метою з’ясування суті 

тієї чи іншої події (інформації), наслідки якої є важливими для його 

учасників та яке є засобом для врахування органами державної влади позицій 

громадянського суспільства з актуальних питань сьогодення [230]. 

Отже, спонтанне мирне зібрання є досить розповсюдженим у різних 

країнах, але не завжди має законодавче регулювання. Навіть в одному 

географічному регіоні практика правового регулювання спонтанних мирних 

зібрань є різною: в законодавчих актах одних країн це поняття відсутнє, в 

інших наведене без визначення, і тільки в деяких міститься стисла дефініція.  

В Україні, не дивлячись на тривалу розробку законопроєктів про 

свободу мирних зібрань та їх гарантії, невідкладну необхідність 

врегулювання такої практики до цього часу відповідний закон не прийнято. 

Однак актуальним аспектом українського законотворення є включення до 

деяких законопроєктів поняття «спонтанне мирне зібрання» та встановлення 

заходів щодо забезпечення його безпеки.  

Подальшого дослідження потребують питання позитивних наслідків 

проведення спонтанних мирних зібрань, можливих негативних впливів таких 
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зібрань на свободу їх проведення, проблеми правового регулювання 

спонтанного мирного зібрання, вироблення пропозицій щодо удосконалення 

правового регулювання. 
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Висновки до розділу 3 

 

Узагальнюючи дослідження проблем законодавчого врегулювання 

права на свободу мирних зібрань, доходимо таких висновків та 

рекомендацій. 

З’ясовано, що необхідність завчасного сповіщення зумовлено такими 

обставинами: органи державної влади зобов’язані здійснити комплекс 

заходів із забезпечення безпеки мирного зібрання: повідомити органи 

Національної поліції України; у межах своєї компетенції організувати роботу 

комунальних служб, служб швидкої медичної допомоги, підрозділів органів 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, промислової 

безпеки, державної пожежної охорони, інших служб; надати дозвіл на 

тимчасове обмеження руху транспортних засобів у місці або за маршрутом 

проведення мирного зібрання та вжити інших заходів для забезпечення 

безпеки учасників мирного зібрання. 

Виявлено проблеми, що пов’язані із забезпеченням безпеки мирних 

зібрань: одночасно може бути подано декілька сповіщень про проведення 

мирних зібрань в одному й тому ж місці, в один і той же час; можливі 

ситуації, коли учасники масового заходу претендують на його проведення на 

приватній території; деякі учасники використовують засоби маскування, які 

ускладнюють встановлення особи; проведення мирних зібрань з різною 

метою, рівнем масовості та тривалості повинні мати відповідне забезпечення 

та охорону.  

 Висловлено пропозицію про розробку та включення правових норм 

врегулювання вказаних проблемних аспектів в майбутній спеціальний 

законодавчий акт з реалізації права на свободу мирних зібрань. 

Розглянуто практику зарубіжних країн та рішень ЄСПЛ з приводу 

строків завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань, відмічено 

позитивність одночасного встановлення двох термінів такого сповіщення, 
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найбільш короткого і найбільш пізнього, що сприяє варіантності їх вибору 

організаторами, враховуючи мету, чисельність учасників, території 

проведення, забезпечення безпеки. 

  Встановлено, що реалізація права на свободу мирних зібрань може 

бути обмежена правомірно і неправомірно, наслідки таких обмежень є 

принциповими для правозастосовної практики. До правомірних обмежень 

мирних зібрань віднесемо підстави, які досить оптимально викладені у ч. 2 

ст. 39 Конституції України. Це обмеження мирних зібрань лише відповідно 

до закону, лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення або захисту інших прав і свобод та повторюються у ст. 280 КАС 

України, де у ч. 9 вказується, що у разі встановлення обмеження права на 

свободу мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у постанові необхідність 

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, а 

також пропорційність способу такого обмеження. 

Виокремлено основні критерії обмеження прав людини, а саме: форма 

обмеження – законодавча норма з чітко визначеними межами обмеження, 

мета обмеження – забезпечення громадської безпеки і правопорядку, 

підстави обмеження – крайня необхідність, неможливість попередити 

можливі правопорушення та захистити суспільні блага іншим чином, 

загальний характер обмеження – відсутність індивідуального визначення та 

недопущення дискримінації особи під час обмеження за расою, кольором 

шкіри, статтю, мовою, релігією чи соціальним походженням. 

 З’ясовано, що основними способами обмеження права на свободу 

мирних зібрань є повне або часткове обмеження, основними предметами 

обмеження – місце або маршрут проведення, якщо доступ до цього місця 

обмежено законом; тривалість чи час мирного зібрання, спосіб проведення 

мирного зібрання та його форма. 
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Визначено такі форми обмеження проведення мирних зібрань: повна 

заборона проведення запланованого зібрання у судовому порядку; 

обмежувальні заходи (обмежувальне рішення адміністративного суду), 

примусове припинення (розпуск) зібрання, що триває.  

Доведено, що неправомірні обмеження є такими, що суперечать 

принципу демократичності суспільства. Вони можуть стосуватися будь-якого 

предмета мирних зібрань: мети, місця, часу або тривалості проведення, його 

способів та форм.  

 Розглянуто досвід зарубіжної і вітчизняної практики, відповідних 

законопроєктів, поглядів науковців, який свідчить, що відсутність 

законодавчого регулювання проведення спонтанних мирних зібрань 

призводить до формальної підстави їх припинення, переслідування 

учасників, звуження можливостей органів державної влади своєчасно 

враховувати позиції громадянського суспільства з актуальних питань 

сьогодення. 

Доведено, що проведення спонтанного мирного зібрання без 

повідомлення не повинно мати негативних наслідків для його учасників 

(розгін зібрання, арешт його найбільш активних учасників). Спонтанне 

мирне зібрання є законним, якщо законодавчим актом воно не заборонено. 

Спонтанне мирне зібрання є єдиною можливою реакцією, що може вплинути 

на ситуацію, яка склалася, і через висловлення позиції учасників зібрання 

вона може бути змінена. Обмеження спонтанного мирного зібрання зумовить 

несвоєчасність реакції громадян на актуальні події чи інформацію, 

перешкодить вільному вираженню їх підтримки або прояву незадоволення.  

 Зроблено висновок про те, що майбутній нормативно-правовий акт у 

сфері регулювання права на мирні зібрання повинен включати порядок 

проведення спонтанного мирного зібрання та вирішення питання щодо того, 

чи повинно про нього бути повідомлено органи влади. Повідомлення не 

може бути завчасним, якщо йдеться про спонтанне мирне зібрання, однак під 
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час його проведення, якщо мова йде про необхідність забезпечення його 

безпеки, організатор зібрання за можливості повинен здійснити таке 

повідомлення.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання щодо реалізації права на свободу мирних зібрань як 

об’єкта захисту адміністративними судами, його цілей та завдань на основі 

комплексного використання загальнонаукових, спеціальних методів 

наукового пізнання, наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, що 

дозволило сформулювати ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, 

спрямованих на досягнення мети та завдань цієї дисертаційної роботи. 

 Основні результати дослідження конкретизуються в таких положеннях: 

1. Запропоновано такі авторські дефініції у сфері реалізації права на 

свободу зібрань: 

мирне зібрання – запланована зустріч групи (не менше двох) осіб у 

публічному місці з метою вираження або формування поглядів з приводу 

будь-яких суспільно-значущих питань, які не суперечать чинному 

законодавству, що має мирний характер і при плануванні та проведенні якої 

відсутні жодні прояви застосування насильства;  

збори – організоване мирне зібрання у заздалегідь визначеному 

публічному місці та у визначений час з метою обговорення та вирішення 

будь-яких, не заборонених законом, суспільно-значущих питань, що 

становлять інтерес їх учасників;  

 мітинг – організоване мирне зібрання з метою публічного вираження 

громадянами підтримки, протесту або свого ставлення до важливих питань 

політичного або суспільного життя, діяльності органів влади або місцевого 

самоврядування, що відбувається у заздалегідь визначеному місці та 

заздалегідь визначений час з використанням або без допоміжних засобів 

(плакатів, транспарантів, гучномовців тощо);  

похід – організоване мирне зібрання з метою вираження свого 

ставлення до важливих питань політичного або суспільного життя через їх 
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підтримку, солідарність та/або протест, що відбувається шляхом пішого 

переміщення визначеним маршрутом просто неба; 

демонстрація – це організоване мирне зібрання з метою вираження 

суспільних чи політичних настроїв громадян, що відбувається шляхом 

переміщення визначеним маршрутом з використанням допоміжних засобів 

(плакатів, транспарантів, гучномовців тощо).  

 2. Розкрито підходи до закріплення права на свободу мирних зібрань 

Конституцією України та іншими законами України; кодифікованими актами 

(КУпАП, КК України, КАС України); міжнародними договорами, згоду на 

обов’язковість яких надано ВРУ, та які є частиною національного 

законодавства України; підзаконними актами (указами Президента України, 

постановами ВРУ, розпорядженнями та постановами КМУ); актами органів 

місцевої влади, нормами звичаєвого права та такими вторинними формами 

(джерелами) права, як правовий прецедент і правова доктрина. 

 3. Досліджено основні міжнародні стандарти щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань, які містяться у таких міжнародних договорах, як 

Загальна декларація прав людини 1948 р., Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р., Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р., Керівні принципи зі свободи мирних зібрань (ОБСЄ). 

2007 р., Копенгагенський документ ОБСЄ від 20 червня 1990 р., Сіракузькі 

принципи тлумачення обмежень та відступів від положень Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права, Компіляції висновків 

Венеціанської комісії.  

 Зроблено висновок про їх універсальність, базування на їх засадах 

основних прав та свобод людини, поступове розширення обсягу права на 

свободу мирних зібрань: проведення мирних зібрань з обмеженнями на 

законних засадах з метою захисту демократичного суспільства в інтересах 

національної та громадської безпеки, громадського порядку, охорони 

здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших осіб. 
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  4. З’ясовано, що лише адміністративні суди у системі правосуддя 

розглядають справи, пов’язані з реалізацією права на свободу мирних 

зібрань, відповідно до встановлених КАС України завдань, юрисдикції, 

принципів адміністративного судочинства.  

 Запропоновано адміністративний судовий захист у сфері реалізації 

права на мирні зібрання у разі звернення до суду з відповідним позовом 

органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування визначати як 

превентивний, тобто попереджувальний, із врахуванням реальної загрози 

чи небезпеки національній безпеці, громадському порядку, 

основоположним правам та свободам особи, суспільству, державі. 

Здійснено авторське визначення превентивного захисту в 

адміністративному судочинстві щодо захисту права на мирні зібрання: це 

захист, об’єктом якого виступають охоронювані та оспорюванні законні 

права, свободи та інтереси осіб, з можливістю його здійснення до вчинення 

суб’єктами права правопорушення та урахуванням наявності реальної 

небезпеки охоронюваним законом правам та інтересам з метою забезпечення 

справедливості та законності реалізації права на свободу мирних зібрань. 

 Встановлено, що основними ознаками превентивного захисту є: 1) 

щодо підстав виникнення: а) ймовірна неправомірна поведінка організаторів 

(учасників) мирного зібрання або б) суб’єктивна позиція щодо його наслідків 

органів державної влади або місцевого самоврядування; 2) його здійснення 

до вчинення суб’єктами проведення мирного зібрання правопорушення; 3) 

врахування наявності реальної небезпеки охоронюваним законом правам та 

інтересам; 4) об’єктом превентивного захисту виступають охоронювані, 

оспорювані та законні права, свободи та інтереси осіб; 5) наслідком 

превентивного захисту є в кінцевому результаті позитивний соціальний 

результат, зміст якого полягає в забезпеченні справедливості та законності 

реалізації права на свободу мирних зібрань.  
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5. Запропоновано для наукового обігу авторське визначення поняття 

«адміністративне провадження у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань», під яким пропонується розуміти врегульовану нормами 

КАС України сукупність процесуальних дій адміністративних судів, яка 

спрямована на вирішення питання щодо встановлення обмежень або їх 

усунення під час реалізації права на свободу мирних зібрань. 

Визначено особливості адміністративного провадження у справах про 

реалізацію права на свободу мирних зібрань, які полягають: регулювання 

таких справ здійснюється як загальними правилами КАС України, 

встановленими для усіх категорій адміністративних справ, так і спеціальними 

правилами, що обумовлено їх віднесенням до категорії окремих термінових 

адміністративних справ; у справах про усунення перешкод та заборону 

втручання у реалізацію права на свободу мирних зібрань позивач 

звільняється від обов’язкової сплати судового збору; відмінність 

адміністративного провадження, в яких позивачем є орган державної влади 

чи орган місцевого самоврядування від справ, в яких позивачем є 

організатор/організатори мирного зібрання. А також такими особливостями 

є: предмет та підстава позову, підсудність, скорочені процесуальні строки, 

процес доказування, відсутність інституту забезпечення позову, особливі 

правила сплати судового збору. 

6. Надано авторське визначення поняття «судове рішення з питань 

реалізації права на свободу мирних зібрань» як акта правосуддя, що 

забезпечує захист гарантованих Конституцією України, міжнародними 

правовими документами та рішеннями ЄСПЛ прав і свобод людини з 

проведення публічних заходів, ґрунтується на їх засадах про недопустимість 

ніяких обмежень, крім тих, які накладаються відповідно до закону, є 

необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

громадського порядку, охорони здоров’я і захисту інших прав та свобод осіб 

та відповідає встановленій у законодавстві формі.  
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Встановлено, на основі аналізу вступної, регулятивної, описової, 

мотивувальної частин судових рішень з питань реалізації права на свободу 

мирних зібрань, таку їх специфіку, поділ: 1) за позовами органів місцевої 

державної влади та місцевого самоврядування на рішення: а) про 

встановлення повної заборони проведення мирного зібрання, б) про 

застосування певних обмежувальних заходів при проведенні мирного 

зібрання;  2) за позовами організатора/ організаторів мирного зібрання на 

рішення: а) про визнання незаконним локального акта органу місцевої 

державної влади або місцевого самоврядування, б) усунення перешкод, що 

виникають при проведенні мирного зібрання. До специфіки таких судових 

рішень також віднесено: а) застосування з метою обґрунтування законності 

судових доказів та внаслідок відсутності спеціального закону інших 

нормативно-правових актів, а також рішень інших судів; б) у більшості 

випадків посилання на міжнародні правові документи та рішення ЄСПЛ; в) 

обов’язкове дотримання принципу пропорційності при встановленні 

обмежень у реалізації права на свободу мирних зібрань, який полягає у 

співмірності способу та меті такого обмеження; г) своєчасність (у дводенний 

строк) прийняття судових рішень з питань реалізації права на свободу 

мирних зібрань, враховуючи, що у разі звуження вказаних прав їх 

організатору/організаторам необхідно здійснити певні дії з метою 

перепланування публічних заходів. 

Визначено, що обмежувальне рішення адміністративного суду 

приймається: 1) з метою захисту (охорони) щонайменше рівнозначного права 

на свободу мирних зібрань правового блага (права, свободи, законного 

інтересу); 2) з обов’язковим дотриманням принципу співмірності втручання; 

3) як реакція на реально існуючу небезпеку для відповідного правового 

блага. Судове рішення за позовами організатора/організаторів мирного 

зібрання у разі його задоволення приймається у випадку незаконності 

обмеження права на свободу мирного зібрання локальним актом органу 
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місцевої державної влади або місцевого самоврядування або неправомірними 

діями інших осіб. 

У разі задоволення позову частково судом встановлюються обмеження 

щодо часу і місця проведення мирного заходу. У разі відмови у задоволенні 

позову повністю, аналіз судових рішень дозволяє зробити висновок про 

доречну констатацію адміністративним судом некомпетентності юридичних 

відділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Констатовано незаконну практику органів місцевого самоврядування, 

які приймають рішення про заборону проведення мирних зібрань, хоча 

обмеження в реалізації права громадян на мирне зібрання може 

встановлюватися виключно судом. 

7. Запропоновано у майбутньому законі про реалізацію права на 

свободу мирних зібрань: 1) визначити правові підстави щодо можливості 

державних органів, органів місцевого самоврядування, зважаючи на 

специфіку їх правового статусу як осіб публічного права, виступати 

ініціатором та організатором тих чи інших загальнонародних, регіональних і 

місцевих мирних зібрань; 2) нормативно закріпити види мирних зібрань з 

огляду на предметну мету їх організації та забезпечення: політичні, 

соціально-економічні, культурні, етнічно-національні, екомітинги та ін. При 

цьому, мирні зібрання політичного характеру повинні мати більш високий 

рівень державних гарантій щодо безпеки їх проведення, зокрема, з боку 

правоохоронних органів; 3) встановити правове регулювання ситуації у разі 

подання декількох сповіщень про його проведення в одному й тому ж місці, в 

один і той же час; 4) унормувати диференціацію строків повідомлення 

залежно від мети та масштабів проведення мирних зібрань, кількості 

учасників, часу та тривалості; 5) визначити правові підстави проведення 

мирного зібрання на приватній території; 6) встановити правові підстави 

участі в мирних зібраннях неповнолітніх; 7) урахувати зарубіжний досвід в 

аспекті встановлення заборони використання під час мирних зібрань 
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маскуючих засобів; 8) законодавчо врегулювати ситуацію в аспекті 

спонтанного виникнення мирного зібрання. 

 8. Запропоновано ввести у науковий обіг авторське визначення поняття 

«правомірні обмеження проведення мирних зібрань» як діяльності 

уповноважених суб’єктів права, які, відповідно до виявлених фактичних та 

юридичних обставин та на підставі законодавчих положень, а також 

обґрунтованості, достатності, доцільності необхідності обмеження, 

приймають рішення щодо повної заборони чи обмеження проведення 

запланованого зібрання у судовому порядку, або примусового припинення 

(розпуску) зібрання, що триває. 

Обгрунтовано, що успішній реалізації права на свободу мирних зібрань 

буде сприяти: 1) чітке з’ясування в теорії і правозастосуванні поняття, 

підстав правомірності та неправомірності обмеження мирних зібрань, 

розмежування правомірного та незаконного обмеження публічних заходів; 2) 

застосування під час визначення правомірності мирних зібрань: а) принципу 

пропорційності обмеження (перевірка легітимності цілі; оцінка необхідності 

втручання; оцінка адекватності (придатності) обмежувального заходу; оцінка 

пропорційності (мінімальності) обмежувального заходу), б) тесту на 

дотримання основного змісту права (індивідуальна відповідальність 

організаторів та учасників публічних заходів; заборона довільного 

державного втручання в їх проведення та недопустимості обмежень, 

пов’язаних з метою заходу, окрім законодавчо визначених); 3) перевірка 

рішень уповноваженого органу влади на об’єктивність тлумачення ним 

загроз безпеки, які повинні бути реальними, а не уявними; 4) прийняття 

відомчого акта правоохоронних органів з визначенням випадків, за яких 

можна застосовувати силові заходи до розгону публічного заходу, яке вже 

втратило мирний характер, з метою недопущення можливого зловживання 

ними такого права. 
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 9. Розроблено авторське визначення поняття «спонтанне мирне 

зібрання» як незапланованого мирного зібрання у публічному місці з метою 

з’ясування суті тієї чи іншої події (інформації), наслідки якої є важливими 

для його учасників та яке є засобом для врахування органами державної 

влади позицій громадянського суспільства з актуальних питань сьогодення. 

Виокремлено такі ознаки спонтанного мирного зібрання: 

незаплановаість, реакція на отримані відомості чи розповсюджену 

інформацію, які є несподіваними для учасників зібрання; єдина можлива 

реакція, яка в змозі вплинути на ситуацію, яка склалася, і через висловлення 

позиції учасників зібрання вона може бути змінена; практична неможливість 

повідомлення органів влади про її проведення; ймовірна відсутність 

організатора або його виявлення у процесі спонтанного мирного зібрання; 

нечіткість конкретних вимог учасників спонтанного мирного зібрання; їх 

формування та доповнення, зміна у процесі його проведення. 

Рекомендовано у майбутньому законі щодо свободи мирних зібрань 

здійснити правове регулювання спонтанного мирного зібрання, у тому числі 

вирішити питання щодо того: 1) чи буде спонтанне мирне зібрання законним 

у разі неповідомлення про його проведення; 2) чи не є обмеженням свободи 

мирних зібрань громадян заборона проведення спонтанного мирного 

зібрання. 
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ДОДАТОК 1 

Довідка про впровадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини від 07.12.2018 р. № 855/9-18 
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ДОДАТОК 2 

Акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду від 07.09.2020 р. 
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