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АНОТАЦІЯ 

Cвятненко А. П.  Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах 

Європейського Союзу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Київський  

національний  університет  імені  Тараса  Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019.  

Підготовка дисертаційного дослідження здійснювалася в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.     

 Дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням конституційно гарантованого права на мирні зібрання.    

 Робота присвячена узагальненому науковому аналізу становлення та розвитку 

права мирного зібрання в Україні, під час розбудови правової системи України та 

виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань.     

 Досліджено становлення та розвиток поглядів на право на свободу мирних 

зібрань в історії вітчизняної правової думки та виділено такі етапи: період вічових 

зборів Київської Русі, період перебування українських земель під іноземною 

юрисдикцією, період Магдебурзького права, період національно-визвольної 

боротьби, період становлення незалежності України, Новітній період. 

Розкрито поняття та правову природу такого права в межах сучасної правової 

доктрини. Сформульовано авторську класифікацію мирних зібрань, визначені 

поняття «мирне зібрання», «право на свободу мирних зібрань». Охарактеризовано 

компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування як складових 

механізму забезпечення права на свободу мирних зібрань.   

Доведено, що відсутність спеціального закону про мирні зібрання є 

прогалиною у законодавстві, яка стає полем для зловживання зазначеним правом. 

Прийняття такого закону є нагально необхідним. Запропоновано, щоб новий закон 

про мирні зібрання містив кваліфікаційні ознаки, що відрізняють мирний мітинг від 

немирного, й стали дієвим механізмом реалізації конституційного права, а його 
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статті, окрім іншого, мають містити критерії розмежування мирного характеру 

зібрання від інших і передбачати відповідальність за зловживання зазначеним 

правом. 

Крім того, запропоновано низку змін до законопроекту № 3587 «Про гарантії 

свободи мирних зібрань в Україні» та доведено, що відсутність чинного 

спеціального закону про мирні зібрання зумовлює неодноразові звернення громадян 

до суду для захисту порушених прав.  

Особливу увагу у дисертації приділено дослідженню міжнародних договорів, 

зокрема Хартії з прав людини, та судовій практиці Європейського суду з прав 

людини, що є основним джерелом формування правової доктрини, шляхом 

розроблення стандартів з регулювання питань, що визначають зміст права на 

свободу мирних зібрань і визначення особливостей цього змісту та мають 

обов’язковий характер. Проаналізовано визначення права на свободу мирних 

зібрань в країнах-членах Європейського Союзу. Досліджено обсяг компетенції 

органів Європейського Союзу щодо порядку реалізації права на свободу мирних 

зібрань.       

Внаслідок  проведеного  дослідження, сформульовано  низку  наукових 

положень, тверджень і висновків, зокрема: обґрунтовано авторське визначення 

поняття «мирного зібрання» як особливої форми громадянської активності, що 

представляє собою добровільне, відкрите, безоплатне, прилюдне зібрання 

неозброєних осіб, ініційоване як засіб забезпечення участі громадян та їх об’єднань 

у вирішенні суспільно значущих питань державного чи місцевого значення, яке не 

супроводжується актами насильства чи закликами до насильства, не суперечить 

Конституції України й чинному законодавству; «права на мирні зібрання» як права 

неозброєних людей на добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, 

цілеспрямовану, з додержанням вимог законності масову акцію, пов’язану з 

обговоренням суспільно значущих питань державного або місцевого значення, дій, 

рішень чи актів органів публічної влади шляхом декларування думок, пропозицій, 

заяв, вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань, з метою задоволення 

потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи культурній сферах. 
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Доведено наукові підходи до критеріїв, що відрізняють мирне зібрання від 

звичайних масових заходів, таких як: мета зборів, тип мирних зібрань, а також теми 

(екологічна, антиглобалістська, гендерна, економічна, культурна, історична тощо). 

Значну частину роботи присвячено аналізу європейської практики 

застосування актів мирних зібрань та пропозиціям запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: Конституція України, демократія, права людини, мирне 

зібрання, право на мирне зібрання, обмеження прав і свобод, громадянське 

суспільство, конституційні гарантії. 
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SUMMARY 

Sviatnenko A. P. The right to freedom of peaceful assembly in Ukraine and in 

the states of the European Union. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript.   

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.02 

«Constitutional Law; Municipal Law». – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019.  

The dissertation is one of the first in the national legal science complex research of 

the constitutionally guaranteed right to peaceful assembly.  

The dissertation is devoted to the generalized scientific analysis of the formation 

and development of the right of peaceful assembly in Ukraine, during the development of 

the legal system of Ukraine and the fulfillment of international legal obligations. 

The dissertation explores the formation and development of views on the right to 

freedom of peaceful assembly in the history of domestic legal thought and distinguishes 

the following stages: the period of veche meetings of Kievan Rus, the period of stay of 

Ukrainian lands under foreign jurisdiction, the period of Magdeburg law, the period of the 

national liberation struggle, the period of independence Ukraine, the latest period. 

The concept and legal nature of this law is disclosed in the framework of modern 

legal doctrine. The author's classification of peaceful assemblies is formulated, the 

concepts of «peaceful assembly» and «right to freedom of peaceful assembly» are defined. 

The competence of state authorities and local self-government as components of the 

mechanism to ensure the right to freedom of peaceful assembly is described. 

The author has proved that the absence of a special law on peaceful assembly is a 

gap in the legislation, which becomes a field for abuse of this right. The adoption of such a 

law is imperative. It is suggested that the new law on peaceful assembly should contain 

qualifying features that distinguish a peaceful rally from a non-peaceful rally and become 

an effective mechanism for the implementation of constitutional law, and its articles 

should, among other things, contain criteria for distinguishing peaceful assembly from 

others and provide for accountability for abuse of the said right. 
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The author of the proposed series of amendments to the bill № 3587 «On guarantees 

of freedom of peaceful assembly in Ukraine» and proved that the absence of a valid law on 

peaceful assembly is a gap in the law, are repeated appeals of citizens to the court to 

protect violated rights. 

Particular attention is paid to the study of international treaties, in particular the 

Charter of Human Rights, and the case law of the European Court of Human Rights, 

which is the main source of legal doctrine, by developing standards for regulating the 

content of the right to peaceful assembly and determining features of this content and are 

mandatory. The definition of the right to freedom of peaceful assembly in the Member 

States of the European Union is analyzed. The scope of competence of the bodies of the 

European Union on the procedure for exercising the right to freedom of peaceful assembly 

has been investigated.  

Based on the analysis of the existing scientific literature on the issues and norms of 

the legislation, the author proposes the author's definition of the concept of peaceful 

assembly as a special form of civic activity, which is a voluntary, open, free, public 

assembly of unarmed persons, initiated as a means of ensuring citizen participation unions 

in resolving socially significant issues of national or local importance that are not 

accompanied by acts of violence or calls for violence do not contravene the Constitution of 

Ukraine. us and applicable law. Also under the category of peaceful gatherings are 

charitable public mass actions aimed at promoting any phenomenon or event and are not 

accompanied by violent acts. The right to peaceful assembly is the right of unarmed people 

to voluntary, free, non-violent, public, purposeful, law-abiding mass action related to the 

discussion of socially significant issues of national or local importance, actions, decisions 

or acts of public authorities by declaring, proposals, statements, demands and calls for 

resolving issues to meet the needs of society and its development in the political, social or 

cultural spheres. 

The author has proved scientific approaches to the criteria of distinguishing peaceful 

assembly from ordinary mass events, such as: the purpose of the assembly, the type of 

peaceful assembly, as well as topics (environmental, anti-globalist, gender, economic, 

cultural, historical, etc.). 
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Much of the work is devoted to the analysis of European practice of the application 

of acts of peaceful assembly and to proposals for borrowing positive foreign experience. 

Key words: Constitution of Ukraine, democracy, human rights, peaceful assembly, 

the right to peaceful assembly, restrictions on rights and freedoms, civil society, 

constitutional guarantees. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Виразною тенденцією 

демократичних перетворень в сучасній Україні є активізація громадянського 

суспільства у прийнятті політичних, економічних, соціальних та інших життєво 

важливих для розвитку суспільства рішень як на загальнодержавному, так і 

локальному рівнях. Однією з форм такої активності є мирні зібрання, право на 

організацію, проведення і участь в яких є одним з основоположних і 

невідчужуваних прав людини і громадянина, без ефективної реалізації якого 

неможливим є повноцінний розвиток демократичних інститутів й зміцнення 

громадянського суспільства загалом. 

Реалізація громадянами права на мирні зібрання дає змогу громадянам та їх 

об’єднанням відстоювати свої інтереси та доводити до влади свої вимоги,  публічно 

обговорювати певні рішення або окремі питання з широкого спектру соціальних 

проблем, що мають місце у державі та суспільстві. Таке висловлювання і 

обговорення виконує важливі демократичні функції, даючи змогу особам брати 

участь в управлінні державними справами, зокрема, розробці державних програм чи 

проектів окремих юридичних актів. У своїй основі функціонуючий механізм 

реалізації цього права свідчить про перевагу суспільства над державою, що є однією 

з ознак демократичного режиму. Чіткість, визначеність й реалізованість цього права 

є одним з індикаторів громадянського суспільства. 

Свобода мирних зібрань є політичним правом, яке гарантується 

конституційними документами сучасних цивілізованих демократичних країн, що 

мають функціонуючий механізм його реалізації. Право на мирне зібрання є об’єктом 

міжнародно-правового регулювання й знайшло своє місце в багатьох міжнародних 

актах щодо захисту прав людини та основних свобод, що дає підстави для 

віднесення його до принципів і стандартів міжнародного права у галузі прав 

людини. 

На фундаментальному рівні право на мирні зібрання закріплене і у ст. 39 

Конституції України, яка відповідає міжнародним зобов’язанням України за ст. 11 
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Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 21 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права. Якщо звернутися до Конституції України, 

то встановлено, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї та проводити 

збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмежити це право 

може суд і лише відповідно до законодавства України, а саме, 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. Тобто, з огляду на конкуруючий з іншими правами і свободами характер 

права на мирні зібрання, держава передбачає втручання в його здійснення. Але таке 

втручання повинно відповідати міжнародним й конституційним принципам і 

стандартам, не перевищувати пропорційність допустимих меж його обмеження. З 

огляду на це, як зазначено у Керівних принципах щодо свободи мирних зібрань, 

підготовлених радою експертів ОБСЄ, найбільш цінну роль має законодавство, що 

дозволяє встановити межі законних повноважень для влад, а сам закон повинен бути 

достатньо конкретним, щоб дати змогу кожній особі визначити, чи є її поведінка 

порушенням закону і які можуть бути найбільш ймовірні наслідки таких порушень.  

 В Україні нині відсутній спеціальний закон про мирні зібрання, що залишає 

юридично невизначеними деякі елементи, з яких утворюється право на свободу 

мирних зібрань. Зокрема, немає чіткості у визначенні понять «мирне зібрання», 

«право на свободу мирного зібрання», які характеристики визначають саме мирний 

характер зібрання і що відрізняє цілеспрямоване зібрання від простого скупчення 

осіб. Тому і дотепер не розкрито питання щодо встановлення дії названого права. Не 

врегульовані позитивні обов’язки держави  щодо забезпечення мирних зібрань. Крім 

того, нагальним є унормування зібрань у контексті останніх історичних викликів, 

визначення ризиків, пов’язаних із зібраннями, як перехід мирного зібрання на 

екстремістське, унормування зловживання правом мирного зібрання, 

відповідальність за протиправні дії під час мирного зібрання, встановлення 

характеру дій кожного учасника, а не всього зібрання, а також підстави й порядок 

обмеження права на мирні зібрання.  
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      Відтак, зазначене конституційне право потребує законодавчого врегулювання, 

зважаючи на необхідність нормативного його вдосконалення, з метою забезпечення 

його повноцінної реалізації, запобігання ризикам та зловживанням, а також, 

зважаючи на міжнародно-правові зобов’язання України та її євроінтеграційні 

прагнення. 

Відсутнім є й консенсус у наукових поглядах щодо правового регулювання 

права на свободу мирного зібрання. Крім того, з огляду на останні виклики 

суспільній безпеці, багато з раніше зроблених висновків, значною мірою втратили 

свою актуальність. Нові вимоги сьогодення ставлять нові завдання, пов’язані з 

реалізацією й забезпеченням права на мирні зібрання. Отже, формування науково 

обґрунтованих, системних і суспільно визнаних теоретико-методологічних засад 

інституту мирних зібрань є стратегічним завданням сучасної правової науки. 

У такий спосіб, вибір теми дисертаційного дослідження пов’язаний з 

необхідністю доктринального забезпечення інституту мирних зібрань з метою 

подальшого нормативного вдосконалення конституційного права на свободу 

мирних зібрань.  

Актуальність  теми  пояснюється  необхідністю  об’єктивного  та системного 

теоретичного узагальнення наукових джерел із метою вироблення обґрунтованих  у  

теоретичному  плані  та  практично  вивірених  підходів  щодо виокремлення ролі та 

значення права на мирні зібрання в механізмі забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

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

дисертаційного дослідження сформульована і виконана в межах та відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., визначених 

Стратегією розвитку Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр. 

в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 

31 грудня 2020 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої 
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ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол від 29 лютого 2016 р. № 6).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі аналізу вітчизняного та зарубіжного нормативного матеріалу й судової 

практики, критичного опрацювання історичних документів висвітлити головні 

закономірності становлення та розвитку права мирних зібрань в Україні та державах 

Європейського Союзу, враховуючи міжнародний досвід.  

 Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– виокремити етапи формування та становлення права на свободу мирних 

зібрань;  

– з’ясувати сутність права на свободу мирних зібрань та обґрунтувати 

авторські дефініції понять «мирне зібрання», «право на мирні зібрання», 

класифікацію різновидів мирних зібрань; 

– визначити місце та значення права на свободу мирних зібрань в 

національному та міжнародному механізмах забезпечення прав і свобод людини; 

– сформулювати та викласти власні пропозиції стосовно можливих шляхів 

удосконалення вітчизняного законодавства у сфері конституційно-правового 

регулювання права на свободу мирних зібрань;  

– охарактеризувати конституційні повноваження органів державної влади 

та місцевого самоврядування щодо організації й проведення мирних зібрань в 

Україні;  

– здійснити аналіз та узагальнення вітчизняної судової практики розгляду 

справ щодо реалізації конституційного права на свободу мирних зібрань; 

– розкрити компетенцію органів Європейського Союзу щодо організації та 

проведення мирних зібрань;  

– розглянути європейську судову практику стосовно застосування актів 

щодо свободи мирних зібрань. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

конституційно-правового регулювання і реалізації права на свободу мирних зібрань. 
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Предметом дослідження є право на свободу мирних зібрань в Україні та 

державах Європейського Союзу.       

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

методів філософського, загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. 

Застосування цих методів обумовлене системним підходом, що дає змогу дослідити 

проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми.  

З-поміж філософських методів у дисертаційному дослідженні використано: 

діалектико-матеріалістичний метод застосовано для дослідження загального 

розуміння права на мирні зібрання, процесу виникнення і розвитку цієї категорії та 

її взаємодії з іншими правами людини (підрозділи 1.2, 1.3); аксіологічний метод – 

для врахування впливу багатоманітності внутрішнього змісту права на мирні 

зібрання, що втілюється в його формах (підрозділи 1.2, 1.3).  

Щодо загальнонаукових методів пізнання, у дисертаційному дослідженні 

використано такі: логіко-семантичний метод – для поглибленого вивчення 

понятійного апарату, з’ясуванню сутності терміна «мирне зібрання» (підрозділ 1.2); 

історичний метод – для дослідження динаміки розвитку права на мирні зібрання, 

зважаючи на вітчизняний та зарубіжний історичний досвід, від додержавних зборів 

до становлення й нормативного закріплення у законодавчих актах (підрозділ 1.1); 

термінологічний метод – для з’ясування термінів «мирне зібрання», «форми мирних 

зібрань», «збори», «мітинги», «вуличні походи», «демонстрації» (підрозділи 1.2, 

1.3).  

Із спеціально-наукових методів застосовано: порівняльно-правовий метод – 

при вивченні міжнародного досвіду регулювання права на мирні зібрання 

(підрозділи 1.3, 3.1, 3.2); формально-юридичний метод використано при аналізі 

чинного законодавства України, задля формування висновків щодо існування чи 

відсутності повноцінного нормативного забезпечення (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); 

метод прогнозування – для визначення основних тенденцій та перспектив прийняття 

законів в Україні, що регулювали б проведення мирних зібрань (підрозділи 1.2, 1.3).
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Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці вітчизняних 

науковців, які вивчали проблематику реалізації права на мирні зібрання. З-поміж 

них, зокрема: М. О. Баймуратов, Н. М. Батанова, О. В. Батанов, В. М. Бевзенко,              

І. А. Березовська, Л. В. Бориславський, В. В. Букач, О. П. Васильченко, О. В. 

Васьковська, С. П. Головатий, С. П. Гончарук, П. Ф. Гураль, М. М. Гуренко,  М. М. 

Денісова, Н. І. Карпачова, О. Л. Копиленко, А. М. Колодій, А. Ф. Колодій, А. Р. 

Крусян, Р. О. Куйбіда, О. С. Лотюк, О. В. Марцеляк, Р. С. Мельник, Н. В. Мішина, 

Ю. В. Мовчан, Н. А. Мяловицька, А. Ю. Олійник, В. Ф. Погорілко, С. П. Рабінович, 

О. А. Радзівіл, О. В. Сінькевич, Т. М. Слінько, О. В. Совгиря, П. Б. Стецюк, Ю. М. 

Тодика, І. А. Толкачова, Н. Т. Тунян, О. Ф. Фрицький, В. М. Шаповал, С. В. Шевчук, 

Ю. С. Шемшученко та інші. 

Теоретичною базою при вивченні свободи мирних зібрань стали праці 

зарубіжних авторів, таких як: С.С. Алєксєєв, Е. Барендт, Г. Ле Бон, Л. Д. Воєводін, 

A. B. Дайси, Т. Джефферсон, О. Лейст, X. Ортега-і-Гассет, Дж. Раз, Д. Сандерс, 

Шмідт та інших.  

Нормативною основою дослідження слугували Конституція України, 

міжнародні документи, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради 

України, акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти 

центральних органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, 

рішення судів загальної юрисдикції, щодо реалізації права на мирні зібрання, а 

також відповідне законодавство та судова практика країн Європейського Союзу.  

Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення рішень 

Конституційного Суду України, судової практики українських судів, Європейського 

суду з прав людини, щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. Присвячені зазначеній проблематиці й політико-правова публіцистика, 

статистичні матеріали, аналітичні записки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

комплексним конституційно-правовим монографічним дослідженням інституту 

мирних зібрань. Одержані результати дали змогу систематизувати й узагальнити 
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дослідницьку базу та обґрунтувати нові теоретичні положення з удосконалення 

українського законодавства щодо реалізації конституційного права громадян на 

свободу мирних зібрань. Внаслідок проведеного дослідження, сформульовано низку 

наукових положень, тверджень і висновків, зокрема:       

вперше:            

– здійснено періодизацію становлення права на свободу мирних зібрань в 

історії світової та вітчизняної правової думки, шляхом виокремлення етапів, для 

кожного з яких характерні особливі підходи щодо поняття, виду, порядку їх 

організації й проведення: період вічових зібрань (VІІІ–ХІ ст. ст.); період 

становлення Магдебурзького права (ХІІІ – перша половина ХVІІ ст. ст.); Імперський 

період (ХVІІІ ст.); період становлення української політичної еліти (ХІХ – початок 

ХХ ст. ст.); період національно-визвольних змагань (перша половина ХХ ст.); 

Радянський період (1919–1991 рр.); період становлення Незалежної України (1991–

2013 рр.); Новітній період (2013–2014 рр. – дотепер); 

– сформульовано авторські дефініції понять: «право на мирні зібрання» як 

права неозброєних людей на добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, 

цілеспрямовану, з додержанням вимог законності масову акцію, пов’язану з 

обговоренням суспільно значущих питань державного або місцевого значення, дій, 

рішень чи актів органів публічної влади шляхом декларування думок, пропозицій, 

заяв, вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань з метою задоволення 

потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи культурній сферах 

та «мирного зібрання», як особливої форми громадянської активності, що являє 

собою добровільне, відкрите, безоплатне, прилюдне зібрання неозброєних осіб, 

ініційоване як засіб забезпечення участі громадян та їх об’єднань у вирішенні 

суспільно значущих питань державного чи місцевого значення, яке не 

супроводжується актами насильства чи закликами до насильства, не суперечить 

Конституції України й чинному законодавству; 

– запропоновано авторську класифікацію мирних зібрань на протестні й 

непротестні (популяризаторські), політичні й неполітичні;     

удосконалено:           
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– наукові підходи щодо критеріїв розмежування мирних зібрань від 

звичайних масових заходів, такі як: мета, зовнішня форма, динамічність, 

пропагандистський елемент; тематика (екологічна, антиглобалістична, гендерна, 

економічна, культурна, історична та інші);       

 – класифікацію чинників, які впливають на динаміку розвитку права на 

мирні зібрання в Україні, до яких, зокрема, віднесено: недосконалість правового 

регулювання; відсутність дієвого зворотного зв’язку між суб’єктом владних 

повноважень і громадянином; бідність та майнове розшарування населення, що 

провокує різноманітні не мирні зібрання; збройна агресія Російської Федерації, 

наслідком якої стало введення режиму воєнного стану, який, окрім іншого, 

передбачив обмеження права на мирні зібрання; історичний сепаратизм; ескалація 

міжконфесійного конфлікту, зумовлена набуттям Україною Томосу;  

дістали подальшого розвитку:         

 визначення конституційної свободи при реалізації права на мирні зібрання, як 

особистої свободи від будь-яких незаконних обмежень і втручання органів 

державної влади при реалізації права на мирні зібрання; 

 пропозиції стосовно вдосконалення конституційно-правових норм, що 

регламентують окремі аспекти права на свободу мирних зібрань у Конституції 

України, а саме встановлення підстав та порядку обмеження права на свободу 

мирних зібрань, з метою забезпечення повноцінної реалізації права на свободу 

мирних зібрань, запобігання ризикам та зловживанням зазначеним правом; 

 пропозиції щодо прийняття окремого спеціального закону з метою 

встановлення відповідності міжнародно-правовим стандартам, а саме: законодавче 

визначення дефініцій, класифікації мирних зібрань, критерії розмежування мирного 

зібрання від немирного, шляхи убезпечення ризиків, пов'язані з мирними 

зібраннями, перелік обставин, за яких зібрання втрачає мирний характер та 

характеристики тих зібрань, які попри зовнішню неозброєну форму не можуть 

вважатися мирними, відповідальність організаторів та учасників мирних зібрань. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені в 

дисертації положення, твердження і висновки можуть бути застосовані у:  
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– науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть стати фундаментом для наукових розробок у сфері конституційно-правового 

регулювання права на мирне зібрання;  

– правотворчості – висновки та рекомендації, розроблені у дисертації, 

можуть виступати основою для вдосконалення законодавства, зокрема, для 

прийняття законопроектів у частині як узгодження національного законодавства 

щодо регулювання права на мирне зібрання з міжнародними стандартами, так і 

виконання міжнародно-правових зобов'язань (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність від 25.02.2019 р. № 04-29/15-

433(38057);  

– правозастосовній діяльності – у процесі судового розгляду та вирішення 

судовими органами юридичних спорів, розгляду Конституційним Судом України 

конституційних скарг громадян;  

– навчальному процесі – положення та висновки дисертації можуть бути 

використані при написанні монографій, посібників, підручників, укладанні 

навчальних програм, навчально-методичних комплексів, зорієнтованих на 

студентів-правників, при викладанні студентам вищих навчальних закладів 

навчальної дисципліни «Конституційне право», а також у популярно-просвітницькій 

літературі та діяльності юридичних клінік (Акт впровадження у навчальний та 

науково-дослідний процеси Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 26 жовтня 2019 року).  

Апробація результатів дослідження. Висновки та положення, обґрунтовані 

автором за результатами дисертаційного дослідження, обговорювались на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях та круглому 

столі, зокрема на: Міжнародній науково-практичній конференції «Права людини в 

Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення» 

(м. Київ, 10 грудня 2014 р.); V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та 

практичні аспекти» (м. Київ, 10 грудня 2014 р.); VІІ Всеукраїнській науковій 

конференції «Наука та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 1 квітня 2016 



21 
 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Виборче право України в 

контексті європейських демократичних стандартів» (м. Київ, 26–27 травня 2016 р.); 

ІІ Міжнародній науково-практичній ВГО «Майбутнє країни» за підтримки науково-

практичного юридичного журналу «Публічне право» «Право як регулятор 

суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 жовтня 2016 р.); 

Міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Українська Центральна 

Рада – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні 

реалії: збірник матеріалів» (м. Київ, 13 квітня 2017 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у 

вищих навчальних закладах України» (м. Київ, 22–23 червня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Розвиток правового регулювання у Східній 

Європі: досвід Польщі та України» (Польща, м. Сандомир, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні твердження і положення дисертаційного дослідження 

викладено у 15 (п’ятнадцяти) наукових публікаціях, серед яких шість статей 

опубліковано у юридичних фахових виданнях України, одна стаття в іноземному 

науковому виданні, вісім тез у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура   та обсяг дисертації.  Робота складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, логічно об’єднаних у вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, із них 

основного тексту – 166 сторінок. Список використаних джерел налічує 265 

найменувань та займає 28 сторінок. Додатки розміщено на 12 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА ГРОМАДЯН НА 

ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

 

1.1 Історичний генезис розвитку права на мирні зібрання 

 

      Право на мирні зібрання має генезис розвитку  як у законодавстві України, так і 

законодавстві іноземних держав. Інститут мирного зібрання зароджувався як 

інститут публічних зібрань, який походить ще з додержавного періоду, коли 

нагальні питання вирішувались гуртом. Згодом, у процесі формування держави, ці 

зібрання не могли одразу зникнути, адже їх еволюція тривала й держава не могла 

перешкодити цьому процесу. Так, вони сприймались як звичайне явище, як бунт, як 

те, що є шкодою для суспільної рівноваги. Очевидно, зібрання були об’єктивною 

реальністю ранньодержавного суспільства, однак, різні цивілізації по-різному 

реагували на них, в залежності від географічних та кліматичних умов. Крім того, 

складно визначити момент, коли ці збори перестали бути звичайною практикою, а 

стали сприйматись як загроза для панівної верхівки.    

Розглядаючи історичний досвід західних демократій в утвердженні свободи 

мирних зібрань, необхідно згадати міста-держави Древньої Греції, які в історії 

держави та права згадуються як ранні демократії [224, с. 104].     

 Класичний період грецької цивілізації проходив на межі VIII–VI ст. ст. до 

н. е., протікав у межах полісного ладу. Античні поліси, як форма суспільної 

організації античних часів, мали свою специфіку функціонування і міські зібрання 

були однією з таких. Самі собою міські зібрання були об’єктивною повсякденністю 

Афін, Спарти, інших полісів. Історичний розвиток грецького суспільства у VIII–VI 

ст. ст. до н. е. проходив у межах дрібних, внутрішньо згуртованих республік, які 

спираються на цивільний колектив середньо заможних землеробів. Тут відчувався 

громадський елемент, унікальний для жителів античної доби. Органічною його 

структурою й були народні зібрання, в яких брали участь ті, хто мав громадянські 

права [174, с. 46].  
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      Типовий грецький поліс займав невелику територію, містив обмежену кількість 

мешканців, де майже усі знали один одного в обличчя. Крім того, існувала 

центральна площа, де відбувалися народні зібрання, на яких вирішувалися нагальні 

питання, знаходилися храми, ремісничі майстерні, проводилися загальнополісні 

свята і спортивні змагання, а також здійснювалися торгові операції. За наявності 

кількох сільських поселень, міський центр був один [29]. 

     Брати участь у народних зібраннях могли не всі жителі полісу, а лише 

повноправні громадяни, що утворювали цивільний колектив. До такого входили 

корінні мешканці, що жили в цій місцевості декілька поколінь, володіли спадковою 

земельною ділянкою, і мали місце у фаланзі важко озброєних гоплітів.  

Підставою для позбавлення громадянських прав і вибування з цивільного 

колективу була втрата земельної ділянки, що тягло за собою, відповідно, заборону 

на участь у зборах. Громадяни були наділені усіма правами, зокрема і політичними, 

до яких належало право на зібрання, оскільки однією з форм народовладдя в Афінах 

були Народні збори, на яких вирішувалися найважливіші питання існування 

держави. Крім того, на цих зборах громадяни могли обмінюватись інформацією, 

побажаннями та заявляти вимоги до влади [6]. 

       Не позбавлялися громадянських прав мешканці Коринфу або Афін, які 

втративши земельні ділянки, почали займатися ремеслами і торгівлею. З погляду 

державного управління, грецький поліс мав республіканський устрій, за якого 

верховна влада належала Народному зібранню, в складі якого знаходились усі 

громадяни. Народне зібрання здійснювало управління полісом лише за умови 

погодження з Радою і посадовцями, які обиралися на один рік без права повторного 

переобрання. Розуміння власних політичних прав включало активну участь у 

державному управлінні, зокрема, право і обов’язок захищати свій поліс від ворога та 

можливість обговорення справ на Народному зібранні [174, с. 50].    

       Особи, що прибували на проживання з інших міст, або ж з іншого полісу, за 

жодних умов не входили до складу громадян і закріплювали окремий від інших стан 

метеків, але ніяк не громадян, які не мали права брати участь у народних зборах. З 

огляду на це, грек дорожив саме своїм полісом, оскільки лише там він був 
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повноправним громадянином. При переїзді в сусіднє місто, він втрачав громадянські 

права, поповнюючи число метеків [29].   

У Древній Спарті також існувала свобода зборів. Народ збирався для 

підтвердження рішень царів, інколи змінюючи їх на власний розсуд [117, с. 146]. 

Участь у Народних Зборах в Афінах та Спарті була реалізацією права на мирні 

зібрання. 

       У стародавньому Римі Народні збори були законодавчою інституцією, а 

постанови Народних зборів – відповідно, одним з різновидів законів, що посідали 

своє поважне місце у правовій системі поряд з сенатом з консультами (сенатськими 

декретами) та конституціями імператорів. Центральна влада Риму знаходилась у 

руках лише трьох видів народних зборів – центуріатні, куріатні і трибутні комісії.  

       У такий спосіб, міське самоуправління античної доби еволюціонувало у 

самоврядування. 

      У європейському регіоні на племінні сходи германців та слов’ян звертали увагу 

Прокопій Кесарійськй, Таціт, Маврикій Стратегікон, дослідники, які описували 

події VІ століття. Згодом, ці народи, які досить часто згадуються поряд, дістануть 

свій державний розвиток у різних регіонах. Германці – у Західноєвропейському, 

запозичуючи правові зразки античної цивілізації, зокрема, римського права 

[117, с. 146].   

Слов’яни вже у ранньому Середньовіччі представляли собою картатий масив 

племен та племінних Союзів, який згодом, під час Великого переселення народів, 

розчленувався ще більше в залежності від географічного регіону остаточної осілості. 

Так, східні слов’яни, на відміну від германців та своїх західних і центральних 

побратимів, зосередившись на Середньому Подніпров’ї, з самого початку розбудови 

державності й права уникатимуть вирішальних іноземних впливів. Однак, їх 

автентичний інститут племінних зібрань еволюціонує у міські вічові зібрання й 

відіграватиме важливу роль у державному житті Русі. Згодом, за відсутності 

нормативного їх врегулювання, відіграють негативну роль у децентралізації 

держави й подальшій втраті суверенності [184]. 
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       Історія України має свої особливості, які з одного боку, сприяли громадській 

активності населення, з іншого – перешкоджали будь-яким проявам свободи думки, 

совісті, зібрання. Ці два протилежні чинники позначаться на правосвідомості 

населення та правовій культурі України, громадська активність якої є фактом, що 

потрібно сприймати як історично сформовану об’єктивну реальність. Можливо, 

саме тому вітчизняний шлях державотворення і правотворення можна вважати 

унікальним для світової історії і саме тому рудименти додержавного суспільства, як 

племінні сходи, вічові збори лишатимуться звичайним явищем, яке навіть міцніюча 

князівська влада не вважала за потрібне законодавчо обмежувати [30, c. 356]. 

          Міські зібрання на Русі обумовлені самою специфікою державотворення 

давньої держави. Насамперед, ця інституція, більш відома з письмових джерел як 

віче, є рудиментом додержавного суспільства, яка певний час зберігалась у 

ранньодержавний період, однак, не була органом державної влади. Вічові збори є  

зборами населення «вільних мужів».  

У додержавний період такі скликалися з будь-яких нагальних питань, а у 

державний – стали дієвим механізмом передвиборної агітації, зважаючи на 

звичаєвий характер руської правосвідомості та колізійний порядок 

престолонаслідування. Перші літописи не містять відомостей про віча, натомість, 

письмові згадки ХІ століття рясніють оповідями про вічові зібрання, про укладання 

князями договору – «ряду» на торгу. 

У контексті цього, дослідниця звичаєвого права Л. А. Кушинська зазначала, 

що общинну правосвідомість руського населення відтворювало віче – зібрання 

вільних мешканців міста на центральній площі з нагальних питань [107, c. 189–208]. 

Ця інституція, предтечою якої була племінна сходка, виступала звичаєвим 

регулятором, що був центральним в самоврядній групі або племені, або  громади. З 

письмових джерел  згадки про віче зникають в ІХ–Х ст. ст., але знову несподівано 

з’являються в ХІ ст. Все це, звичайно, позначилось на його повноваженнях. 

Встановлювалось офіційно, що віче не виходило за межі Союзу племен, за будь-

яких обставин, воно залишалося лише місцевим самоврядуванням, що, на жаль, ніяк 

не відображалося на тогочасному управлінні. Безумовно, віче було конкурентним з 
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чинною владою, втім у книжках не йшлося про неї зовсім, що свідчить про постійні 

стихійні зібрання. На той час віче вважалося лише загальноплемінним та 

громадським  елементом управління.  Звичайно, виникали й часті конфлікти віча та 

князів, які були досить стихійними, але і постійно згасаючими [107, c. 142].     

       Вічові зібрання не завжди були мирними, а з огляду на відсутність відповідної 

норми в Давньоруському законодавстві, часто бували войовничими, що 

використовувалося одними династичними угрупуваннями проти інших. Так, у XII 

ст., коли віче вже було встановлено як збори місцевих жителів для рішення 

найбільш важливих питань, полоцьке віче повністю вижило багатьох князів, зокрема 

і  Рогволода Борисовича, Святополка, князя Скиргала [33, с. 263].  

      Коли йдеться про мітинги й зібрання Давньої Русі, необхідно звернути увагу на 

пожвавлення таких після релігійної реформи князя Володимира. Християнство 

поширювалося на теренах держави досить повільно, натомість, авторитет ідеологів 

старої язичницької віри, жерців-волхвів, довгий час залишався непохитним. Такі й 

були ініціаторами міських заворушень, які своїм масштабом вражали навіть 

літописців.  

Саме в 1024 р. у Ростово-Суздальській землі почався величезний бунт селян, 

що вже повністю були зневіреними, грабували, вбивали місцеву аристократію. У 

1071 р. подібне сталось і в Ростовській землі, у Києві, підбурені волхвами селяни, 

вчиняли розправи з єпископом. Звичайно, на стороні єпископа став Князь та його 

дружина, але цього було замало проти усієї решти населення: «И раздълилася 

надвое: князь бо Глъбъ и дружина его идома и стала у епископа, а люды вси идома 

за волхва. И бысть мятежь великъ межи ими…» [ 107, с. 189–208]. 

      У такий спосіб, давньоруський період історії вітчизняної державності і права 

свідчить про активність містян та інших категорій вільного населення Русі. Міські 

зібрання, торгівельні зібрання, заворушення були звичайним явищем. Тогочасне 

законодавство не містило таких понять, як державний злочин, як посягання на 

самого великого князя (є лише згадка про княжого мужа), не містило 

відповідальності за відкритий бунт. Відповідно, не існувало державних важелів 

унормування додержавної інституції народного зібрання, як і політичної волі для 
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подібного унормування. Причиною слугувало те, що вічові зібрання були дієвим 

механізмом посідання престолу, а за всієї системи колективного сюзеренітету, що 

мала місце на Русі, кожен князь не полишав надії посісти саме Київський 

великокнязівський стіл [107, c. 145].     

За політичної роздробленості, яка була логічною за нормативних прогалин й 

відсутності жорсткої вертикалі влади Давньоруської держави, ідея міського 

самоуправління була органічною, а не запозиченою. З ХІ ст. літописи згадують про 

республіканські Псков та Новгород, які не виборювали це право у феодалів, а 

розбудовували свої управлінські інституції у такий спосіб, їх віча й народні збори. У 

зв’язку з цим, не потрібно перебільшувати роль німецького Магдебурзького права. 

Щось подібне вже існувало на Русі до його появи. Загалом, не потрібно 

перебільшувати й роль зайшлих інституцій та явищ. Різниця між давньоруським 

самоуправлінням і Магдебурзьким правом полягала у специфіці процесів 

феодалізації, що протікали у різних історико-географічних регіонах тогочасної 

Європи [33, с. 425].  

  Магдебурзьке право сформувалось у 1188 році як результат тривалої боротьби 

містян за самоуправління. З часом, відколи містяни змогли остаточно відкупитися 

від феодала, самоуправління перетворюється на самоврядування, явище, яке 

поширюється теренами Західної Європи. Такі міста одержували за гроші спеціальну 

грамоту, т. зв. хартію, у якій перераховувалися всі надані місту вольності й 

привілеї. Відчувши власну свободу й особисту відповідальність, містяни воліли 

зберегти самоуправління будь-якою ціною. Історії відомі випадки, коли місто здатне 

було йти на жертви, аби не потрапляти у залежність. Так, кафедраль міста Страсбург 

досі лишається з одним шпилем, оскільки містяни не бажали позичати гроші на 

будівництво й потрапляти у залежність, а самих пожертв не вистачало [131, с. 189–

208]. 

В Україні запровадження Магдебурзького права розпочалося з кінця ХІІІ століття 

в регіонах, об’єктивно наближених до Західноєвропейського політичного формату, 

зокрема, в Галицькій Русі. Перший документ про надання права на самоуправління 

зберігся від 1339 року, місто Сянок. Однак, ще з 1329 року Магдебурзьким правом 
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користувалися Тячів, Львів, Хуст, Вишкове, Кам'янець-Подільський, Кременець, 

Луцьк, Мукачеве, Житомир, Київ. Друга категорія складалась із міст, які вже мали 

Магдебурзьке право, одержане від власників. Зокрема, у джерелах зазначено про те, 

що  князі Вишневецькі у XVI ст., зробивши величезний подарунок містам Лубнам, 

Лохвиці, Прилукам, Пирятину, надали їм Магдебурзьке право [75, c. 125]. 

Антонович В. Б. стверджував, що з магдебурзького права на українських землях 

було взято лише форму, натомість провідною юридичною нормою залишався 

місцевий звичай [5, c. 90]. 

Усі міста, які мали Магдебурзьке право, були звільненими де-юре. При цьому, 

вони були змушені підкорятись як загальнодержавним повинностям, так само й 

міським. Однак, відчутною проблемою для українських міст Речі Посполитої була 

проблема національної та релігійної нерівноправності мешканців міста. У великих 

містах відповідні права надавалися лише членам громади римо-католицького 

віросповідання – полякам та німцям.  

Натомість православні українці (русини) та вірмени, а також євреї, які в 

сукупності становили більшість міського населення, часто не мали тих привілеїв, які 

надає Магдебурзьке право [79, c. 80]. За таких умов, у містах створювалися різні 

юрисдикції, зокрема польська, українська (руська), вірменська. Відтак міцнів 

правовий плюралізм на українських землях. Інколи в містах створювали змішані 

ради і війтівські уряди з католиків та православних. Остання форма застосовувалася, 

здебільшого, на території Великого князівства Литовського, де католицький елемент 

був значно слабшим, ніж в польському королівстві [14, c. 182].  

      Тривале перебування українських земель під іноземною юрисдикцією спонукало 

до мовчазних протестів, тихої непокори, а часто й збройних виступів. Крім того, 

виникав міжконфесійний конфлікт, який, втім, не переріс у повномасштабну війну. 

Однак, селянські повстання, що охопили Правобережну Україну у ХVІ–ХVІІ ст. ст., 

свідчили про усвідомлення тогочасним населенням свого Богом даного права на 

власні релігійні переконання. Мовчазним протестом проти покатоличення було 

також будівництво православних храмів, на які українська громада, попри всі 

негаразди, знаходила кошти. Відтак, наявність іноземної влади спонукала до 
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мовчазного опору та збройних повстань. Опозиція до офіційної влади надовго 

закарбується як одна з ознак вітчизняної правосвідомості [72, c. 450].  

       Унікальним різновидом громадських зборів, на яких вирішувалися нагальні 

питання життя українського села чи селища, є копні суди, які водночас вважаються 

однією з форм альтернативного судочинства. Віддаленість від римського права і 

уникнення вирішальних чужих впливів, за умов іноземної юрисдикції, сформували в 

Україні унікальну систему, за якої існувало кілька т. зв. правопорядків, терпимих 

офіційною владою [14, с. 182]. Звичайно, питання, які обговорювались на таких 

зібраннях, не виходили за межі громади. На відміну від вічових зборів попереднього 

історичного періоду, іноземна державна влада ігнорувала цей чинник громадського 

життя українців, де суд чинили не юристи-фахівці.    

       В середовищі українців тривав процес, який називається стихійне 

правотворення. В 1616 р. в інструкції до сеймиків король так описував становище на 

південноукраїнських землях: «Ані магістрів по містах, ані старост, ані гетьманів, 

вони самі встановлюють собі право. Самі обирають урядників і ватажків, неначе 

створюють в Речі Посполитій іншу державу». У 1625 р. Сигізмунд ІІІ зазначав, що 

«все управління, вся влада у козаків, вони привласнюють юрисдикцію і 

встановлюють закони» [14, с. 183].  

       Крім того, козацтво, відчуваючи особливість свого стану, вже у ХVІ столітті 

демонструє як рівень правової культури, так і усвідомлення власної свободи вибору 

та спільності інтересів українського православного люду. При обранні на Сеймі 

польського короля, козаки обіцяли допомогу синові Сигізмунда – Владиславу. У 

петиціях, надісланих від імені Війська Запорізького, значилась вимога «…щоб 

народ наш руський користувався усіма правами та привілєями» [190, c. 575]. 

             У сусідньому Московському царстві у ХVІ–ХVІІ ст. ст. сформувалося 

явище, більш відоме як самодержавство, яке було потужним гальмом на шляху 

будь-якої свободи взагалі. Сакралізація монарха позбавляла обмежень на вчинення 

ним всіляких дій, презюмувалося, що самодержець контролює не лише діяння, але й 

думки своїх підданих. При цьому, вважалося, що сам цар, як глава держави, 
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здійснює правління, виконуючи Богом даний йому обов’язок, як покору Божому 

промислу, відрікаючись від власної волі [70, c. 752].  

       Закріпивши самодержавство, було створено систему його забезпечення – 

опричнину, як надзвичайну систему заходів, спрямованих на нейтралізацію 

боярської опозиції й подальшу централізацію держави. Влада царя не обмежувалася 

жодними законами, вважалось, що перед самодержавною владою ніхто не має 

ніяких прав. Цим московське самодержавство якісно відрізнялося від європейського 

абсолютизму, за якого політичні права мали нобілі, а щоб притягнути таких до 

відповідальності, потрібна була законна підстава. У московському царстві усний 

наказ царя мав більшу силу, ніж письмовий закон [14, с. 83]. 

       Необхідно відзначити очевидну різницю як правосвідомості, так і правової 

практики щодо зібрань у контексті Східної й Західної Європи. Значною мірою вона 

обумовлена тією політико-правовою спадщиною, що позначилася на правовій 

системі кожної з частин – римське цивільне право чи ординську політико-правову 

модель державного правління з жорсткою вертикаллю влади, придушенням будь-

якої опозиції та повним безправ’ям усіх верст населення перед главою держави. 

    У Західній Європі відчутним є вплив римського цивільного права, відповідно, 

різноманітні мирні зібрання приватного характеру (міські, цехові) були звичайною 

повсякденністю і вже з пізнього середньовіччя існувало чітке їх унормування. 

Щоправда, з тим очевидним винятком, що стосувалося свободи переконань – 

монополія католицької церкви у Західній Європі тривала до початку ХVІ ст. [143, c. 

458]. Що стосується Східної Європи, то тут Московське царство у ХVІ ст. 

припинило всі спроби як самоврядування, так і зібрань, як органічної його частини. 

Крім того, будь-які прояви свободи думки та зібрань у Московському царстві 

рішуче карались, а сама система покарань не мала ні майнових, ні станових пільг.  

Однак, суворість санкцій не була запорукою стабільності. Характерними були 

стихійні бунти, що виникали як незаплановане повстання доведеного до відчаю 

нестерпними умовами, люду. Періодичні т. зв. соляні, мідні та інші бунти, вражали 

своєю жорстокістю, як і покарання учасників. Посідання трону царем Петром І 

знаменувало низку реформ, однак, такі не зачіпляли основ самодержавства. Бунт і 



31 
 

мятєж презюмувались як небезпечні явища для самодержавства, а будь-які прояви 

вільнодумства прирівнювалися до вище сказаних [108, с. 190].        

Свобода волевиявлення та зібрань є встановленою у багатьох нормативно-

правових актах Західної Європи. Відшукати первинні згадки про громадянські 

свободи, які, звичайно, включають і свободу думки і слова, можливо, відкривши 

«Білль про права», що був введений в 1689 року. В ньому наявні і вкрай важливі 

положення про обмеження влади короля, про гарантії свободи слова під час засідань 

Парламенту, та про заборону переслідування за висловлені думки. Свобода 

інформації відносилась до однієї із частин свободи думки і слова, оскільки саме 

вона могла змінювати результати виборів, ту ж роботу урядів. І лише з ХVІІ ст. у 

Великій Британії діяв плюралізм поглядів, що допомагав виборцям при здійсненні 

того, чи іншого вибору [12]. 

       Так, Жан-Жак Руссо вказував про культуру слова [167, с. 349]. Свобода слова 

впливала, передусім, на  уявлення людини, її цілі, вподобання та переконання. На 

думку філософа, людина повинна мати можливість відкрито виражати свої думки. А 

політики та законодавці повинні обов’язково володіти культурою слова, культурою 

думки. 

       Для пошуку істини і застосовувалася свобода думки і слова. Джон Стюарт 

Мілль був негативно налаштований на усі дії з боку влади, які б придушували думки, 

тому що «знедолюється все людство, і ті, хто проти цієї думки, – ще більше, ніж її 

прибічники». «Якщо думка правильна, вони позбавлені можливості замінити 

неправду істиною; якщо хибна, втрачають чіткий образ і живе враження істини, 

відтіненої неправдою. Повна свобода висловлювань – необхідна умова, щоб 

виправдати претензії на істину», – стверджував британський філософ [124, с. 452]. 

      Звичайно, брехня завжди існувала при пошуку істини, її етичний бік свободи 

думки і слова домінував над неправдивими поглядами. Декларація прав людини і 

громадянина 1789 року встановлювала, що обмеження на свободу думки і слова 

будуть прийматися лише за морального виправданого характеру. Це спричиняло 

конфлікти між культурними та політичними поглядами.        
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Внаслідок цього, король прийняв Конституцію 31 січня 1850 року у Пруссії 

[152, с. 176]. Цей документ відігравав важливу роль в житті короля, а саме зберігав 

право абсолютного вето, щоб не допускати «зміни ладу». Конституційний акт 

звертав увагу й щодо прав та свобод громадян. Було гарантовано й право на свободу 

зібрань, друку, слова, думки тощо. 

       Установчими зборами 1919 року було прийнято Конституцію Веймарської 

республіки. Саме там було закріплено поняття соціальної та правової держави, саме 

тоді і проголосили буржуазно-демократичну республіку Німеччину. Законодавчо 

врегулювали дефініції  приватної власності, недоторканності особи, рівність серед 

усіх, зокрема, незалежно від походження, статі, а найважливіше свободу слова і 

думки тощо. Усі відомі тогочасні соціальні права були законодавчо захищені, 

профспілки нарешті змогли укладати колективні договори, проводити страйки на 

підприємствах; округи були зобов’язані створити виробничі ради із різнобічних 

представників робочого класу та адміністрації. Тобто, Конституція стала ідеальним 

актом повноцінної демократичної держави [152, с. 176]. 

       Право на свободу друку в ХІХ ст. стало повноцінним вже в більшості країн 

тогочасної Європи. Французька буржуазна революція була однієї із найбільш 

важливих причин оприлюднення відомостей та укорінення права на свободу думки і 

слова, саме так вважали дослідники ХІХ ст. [35, с. 312]. Окрім цього, існували 

припущення, що  вплинули на гласність, економічне життя, становлення 

виробництва. Так, в ХІХ ст. держава могла самостійно без управління громади  

здійснювати свої функції. 

       На зламі ХІХ–ХХ ст. ст. стали вирішальними і для української  традиції свободи 

совісті, слова та зібрань. Це обумовлювалося відродженням національної свідомості, 

активізацією національно-визвольного руху, збільшенням кількості університетів та 

появою українських громадських організацій та політичних партій в обох частинах 

України – Наддніпрянській та Підавстрійській. Ці процеси відбувалися за умов, 

коли українські землі вже кілька століть перебували під іноземною юрисдикцією, і 

залишалися чи не єдиним регіоном Європи, де чинним було кріпосне право 

[138, с. 176]. 
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       Будь-які питання громадянських прав у кріпацькій Російській імперії одразу ж 

викликали реакцію, арешт за «вольнодумство», століття фактичного самодержавства 

давалися взнаки. Тут подібні питання асоціювали з посяганням на наявний 

імперський лад. Будучи єдиною європейською країною, яка не має станово-

представницького та законодавчого органу, Російська імперія навіть у ХХ ст. не 

змогла розбудувати зародок парламентаризму у вигляді Державної думи, тому і була 

розпущена. 

       Український політикум на зламі ХІХ–ХХ ст. ст. не був настільки зрілим, як в 

країнах Західної Європи, які мали свої парламенти, кодекси, досвід політичної 

боротьби та концепцію прав людини. Обтяжуючим чинником у цьому процесі було 

те, що та сама «творча меншість» в обох частинах України була дійсно меншістю. 

Відчувалися повсякденна пасивність та невігластво основної маси населення. Однак, 

в обох частинах України почали виникати громадські організації та політичні партії, 

в програмних документах яких йшлося про свободу совісті, думки, політичних 

зібрань [174, с. 45].                 

       Якщо Наддніпрянська Україна відзначалася реакцією офіційного керівництва 

(Валуєвський циркуляр, Емський указ), то Австрія була конституційною монархією,  

де окремі питання свободи слова та волевиявлення були вирішені на рівні 

конституційних гарантій, оскільки з 1848 року у Львові діяла перша українська 

політична організація – Головна руська Рада, а  українські депутати  цього ж року 

взяли участь у засіданні Віденського парламенту.  

Специфіка українських політичних партій полягала у тому, що на їх долю 

випало не лише поліпшення становища свого народу, але й обґрунтування його 

природного права на автономне, згодом, самостійне існування. Крім того, їх 

вбачання майбутнього України не співпадало, по-перше, з офіційною державною 

політикою; по-друге, в Підавстрійській Україні відчувалося протистояння з 

польським політикумом, достатньо згуртованим й активним. Останній презюмував 

українців як націю, позбавлену державотворчого потенціалу [14, с. 182]. 

      Українці Австро-Угорщини одержали політичні права в середині ХІХ ст., однак, 

маючи змогу порушувати українське питання, політичне представництво у 
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Віденському парламенті не завжди застосовувало цивілізовані методи досягнення 

мети. З іншого боку, керівництво Імперії Габсбургів не завжди вбачало в українцях 

(русинах) націю, гідну таких самих привілеїв, які були обіцяні іншим народам, що 

складали багатонаціональну державу [14, с. 182]. 

        Багато українських учених, істориків, звичайно, виокремлювали своє 

тлумачення про свободу думки і слова. Зокрема, М. П. Драгоманов зазначав, що  

свобода слова – це обов’язкова конституційна норма, причому він зробив вагомий 

внесок у реалізацію та внесення в маси принципу «як діяльний учасник і борець за ті 

форми життя, які вважав за єдино розумні й справедливі» [131, с. 189]. Окрім того, 

його пов’язують із проектом федеральної конституції. Професор Р. П. Іванченко 

стверджувала, що М. П. Драгоманов завжди намагався допомогти визвольному руху 

задля побудови справжнього демократичного суспільства. 

       Український діяч та історик М. С. Грушевський об’єднав свободу мирних 

зібрань та громадських об’єднань, свободу думки і слова, свободу віросповідання в 

єдину цілісну систему прав людини, назвавши їх громадсько-політичні права 

людини, а зазначав: «Кожен повинний мати свободу висловлювати свої гадки 

живою мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання і обговорювати на них 

вільно всілякі справи, зв’язуватися в товариства і Союзи, не питаючись на те 

нічийого дозволу, наявність прямого виборчого права громадян. Книги і газети 

повинні виходити, як тепер виходять, без примусу в вірі, як давніше було: кожний 

може держатися такої віри, якої хоче, і вільно переходити з однієї віри на другу» 

[107, с. 142]. 

      Відтак, виникнення українських політичних партій зі своїми програмними 

документами було важливим етапом становлення свободи зібрань, совісті, слова 

та друку. Перші з таких (Русько-українська радикальна партія, Українська соціал-

демократична партія та Національно-демократична партія) з’явились у 

Підавстрійській Україні. У Наддніпрянській Україні Революційна українська партія 

виникла у 1900 році. Стаття 18 Основного Закону 1905 року «Українці і їх права» 

встановлювала  право кожного українця на свободу демонструвати свої думки. При 

цьому, не було заборони на способи такої демонстрації. 22 стаття проголошувала 
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вільний доступ до науки. Щодо 23 статті, то у ній йшлося про заборону цензури та 

свободу друкованого слова. Вже аж 26 стаття надавала кожному право  на звернення 

до влади з петиціями. Зрештою, стаття 27 встановлювала недоторканність та 

таємницю листування. 

       Прогресивне населення Підавстрійської України вже на зламі ХІХ–ХХ ст. ст. 

продемонструвало свою згуртованість й здатність відстоювати свої політичні 

вимоги, чому сприяла конституція Імперії Габсбургів. Під час виборів у 1911 році до 

Австрійського парламенту, активісти вимагали забезпечення гідного 

представництва українців, а також  реформування виборчої системи. Студенти 

Східної Галичини вимагали відкриття національного університету. Наступного року 

австрійська влада пішла на поступки зазначеним вимогам. Вона розпочала розробку 

нового проекту щодо святкового відкриття університету, окрім цього надала згоду 

на реформу системи обрання до сейму [14, с. 182]. 

       Щодо  перших офіційних згадок про свободу думки і слова, то у Російській 

імперії вони були пов’язані з прийняттям Олександром І у 1804 році цензурного 

статуту, але всупереч цьому, відзначалася колосальна відмінність між свободою де-

юре і де-факто. Заборонялися свобода слова та зібрань, при цьому, було створено 

спеціальне управління, яке контролювало усі без винятку друковані видання й мало 

повноваження у боротьбі з «інакомислієм». Така боротьба іноді набувала характеру 

повного абсурду, зокрема, у ситуації з перекладом Біблії українською мовою, 

розпочату Іваном Пулюєм у 1859 році. Реакцією на український переклад став 

Валуєвський циркуляр 1863 року [107, с. 142]. 

       Мирне висловлювання будь-яких вимог підпадало під категорію «бунт» й 

суворо каралося каторгою. Класичним прикладом жорстокості санкцій була 

розправа з мирною ходою дев’ятого січня 1905 року, більш відома як Кривава 

неділя. Російська імперія була останньою європейською державою, яка заснувала 

станово-представницький орган – Державну Думу на початку ХХ ст. під тиском 

напруги й страйкового руху, що охопив країну після зазначеної січневої розправи. У 

двох перших Думах піднімалися українське питання, серед яких свобода 

політичного зібрання, а також слова, друку, волевиявлення. Однак, у імперського 
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режиму знайшлися законні важелі розпуску цих прототипів парламенту й усунення з 

порядку денного не лише українського питання, але й свободи волевиявлення 

взагалі. Так, у Російській імперії на початку минулого століття було знищено спробу 

долучитися до загальноєвропейських цінностей. 

        Питання свободи зібрань, слова, переконань знайшли своє відображення у 

програмних й конституційних документах українських політичних сил доби 

національно-визвольних змагань. Ідея самовизначення української нації фігурувала 

у працях теоретиків та  набула поширення серед населення як Підавстрійської, так і 

Наддніпрянської України. Попри те, що обидві частини були втягнуті у Першу 

світову війну й опинились у складі ворогуючих держав, саме в цей час можна 

констатувати усвідомлення єдності нації, ідею соборності України та політичний 

діалог українців обох частин. З’являються конституційні проекти, у яких серед 

інших прав та свобод, вперше декларується свобода слова та свобода мирних 

зібрань і об’єднань, організація товариств. Це «Проект Конституції Галицької 

Держави», розроблений послом Віденського парламенту від русинів, 

С. Дністрянським. Оскільки одержання обіцяної «законної свободи» виявилося 

нездійсненним, русини-українці зуміли реалізувати природне право внаслідок 

Листопадового чину [195, с. 229]. 

       У проекті Конституції ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) того 

самого автора декламувалися всі політичні права й свободи, єдине обмеження 

стосувалось економічних прав. Тринадцятий параграф документу зазначає, що 

політична свобода громадян не може порушуватися державними установами, якщо 

політична мета окремого громадянина або спілки не суперечить політичній меті 

держави. У параграфі шістнадцятому документу безпосередньо йдеться про 

свободу зібрань. У ньому зазначено, що всі громадяни мають право на збори та 

вільне об’єднання в громадські спілки, причому, право на збори незалежне від 

жодної заяви чи дозволу. Лише за наявності реальної загрози для суспільства, 

заборонялися зібрання під  відкритим небом. Найбільше уваги було приділено саме 

питанням організації органів місцевого самоврядування, серед яких виділялись, 

передусім, виборчі представницькі органи та локальна самоуправа [96]. 
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        Одним із важливих документів щодо розвитку свободи думки і слова в Україні 

є Конституція УНР 1918 року. Другий розділ «Права громадян України» статтею 17 

визначає, що громадяни УНР та інші особи на її території не можуть бути обмежені 

у правах слова, сумління, організації, друку, страйку [97]. 

       В період гетьманату Павла Скоропадського, не дивлячись на кризову політичну 

й економічну ситуацію в Україні, іноземну військову присутність, за якого гетьману 

доводилося розбудовувати власну політику, свобода мирних зібрань, як і 

переконань не лишилися поза увагою законодавця. Перші ж Закони про тимчасовий 

державний устрій України 1918 року включали такий розділ, як «Права та обов’язки 

українських козаків та громадян», де було зазначено, що українські козаки і 

громадяни мають право робити зібрання з метою, не шкідливою закону, мирно і без 

зброї. Стаття десята розділу «Про віру» гарантувала свободу віросповідань й 

обрядових відправлень, зазначаючи при цьому, що «первенствуюча в Українській 

Державі є віра християнська, православна» .  

      Запропонований Проект Основного Державного Закону УНР в 1920 році від 

Всеукраїнської Національної Ради з’явився саме після зміни влади на С. Петлюру, 

де арт. 47 передбачав свободу зібрання, артикули тридцять три – тридцять чотири 

гарантували свободу преси, зокрема, концесійної системи видання періодики, 

тридцять п'ятий пункт гарантував таємницю листування. Обмеження зазначених 

прав, що було вперше введено в проекті документу, мало цілком обґрунтований 

характер й передбачалося у разі виняткового стану. При цьому, артикулом п'ятдесят 

другим зазначалося, що розпорядження про це може зробити тільки Рада Міністрів 

за згодою Голови Держави під час війни, або коли загрожує вибух війни, або на 

випадок внутрішніх розрухів чи масових антидержавних змов, що загрожують 

цілісності держави, Основному Державному Закону або публічному безпеченству 

[96]. 

       Радянський період історії українського конституціоналізму має свої 

особливості, зокрема, стосовно правового регулювання права на свободу совісті, 

думок й переконань. Прописане у всіх чотирьох конституціях радянської України 

(1919, 1929, 1937, 1978 рр.), воно мало винятково декларативний характер.   
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       Перша Конституція 1919 року укладена в роки Національно-визвольних змагань 

в Україні й Громадянської війни, загалом закріпляла диктатуру пролетаріату й 

найбіднішого селянства. Зважаючи на неможливість тотожності інтересів двох 

зазначених класів, а також на аграрний характер України, хвиля збройних виступів 

характером ніяк вже немирним повстала вже наступного місяця після прийняття 

документу. За даними НКВС УСРР, відбувалися 93 великі виступи. Звичайно, про 

будь-яке правове врегулювання зібрань вже не йшлося, так як хмара розчарування 

політикою (НЕП) стала причиною нечуваного масштабу селянських антиурядових 

виступів, досить організованих і радикальних. Вочевидь, саме тому, з фіксацією у 

наступних конституціях права мирного зібрання, приймалося законодавство, що 

посилювало відповідальність за будь-який прояв альтернативної думки й мітинг 

дисидентів [138, с. 176]. 

       Три наступні конституції 1929, 1937, 1978 рр. прийняті за радянської доби та 

перебування України в СРСР як суб’єкта, добровільність волевиявлення якого 

закріплював Договір про утворення СРСР 1922 року. Легітимність Союзного 

договору нині активно оскаржується. Тоді презюмувалося, що всі громадяни 

Радянського Союзу є вільними у своєму виборі комуністичної ідеології, а хто 

дотримується іншої, є відверто ворожим елементом. Крім того, Конституція 1929 

року також закріплювала диктатуру того класу, що одержав перемогу у 

Громадянській війні.  

      Конституція 1937 року права та обов’язки громадян виділила окремим пунктом, 

однак, концептуально мало що змінилось – у тоталітарній державі будь-яке 

вільнодумство, тим більше, зібрання, що не відповідало статутним спрямуванням, 

вважалося ворожим. Низка відкритих політичних процесів проти національної 

інтелігенції наочно продемонструвала вартість прав й звела нанівець будь-які 

спроби альтернативної думки чи конструктивного діалогу [219, c. 425].  

       Отже, за період з 1937 і до 1970 рр. мирних зібрань не відбувалося як таких, з 

огляду на їх безперспективність. Однак, відомі акції непокори, організовані як акт 

відчаю на знак протесту проти свавілля керівництва міст ув'язнення, як Норільське й 
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Воркутинське повстання 1953 року, а також масштабне Кенгірське повстання 1954 

року, що були жорстоко придушені [116, c. 68].  

      Новим знаковим етапом становлення прав людини є 1948 році, коли було 

підписано Загальну декларацію прав людини і громадянина, документ, в якому 

офіційно закріплене право на свободу думки і слова й мирного зібрання, одержало 

світове визнання [43, с. 36]. В Україні, що була фундатором цієї організації, мала 

право голосу на Генеральній Асамблеї, чинність зберігала Конституція 1938 року. 

Підписання Загальної декларації й придушення акцій непокори були наглядною 

ілюстрацією чинності концепції прав людини за радянської доби. 

           У 1966 році ООН був ухвалений зобов’язальний документ – Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права. Саме він проголосив захист прав на 

свободу думки, совісті та релігії, встановив права дотримуватися своїх думок і 

вільно їх висловлювати, права на таємницю кореспонденції та на невтручання в 

особисте життя, проголошує боротьбу будь-якої пропаганди війни та виступів на 

користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до 

дискримінації, ворожнечі чи насильства [123]. Прийняття цього вагомого документа 

означало, що нарешті держава визнала право на мирні зібрання, при цьому 

зобов’язується вживати всіх заходів для повної його реалізації в національному 

законодавстві [138, с. 176]. 

       Українська інтелігенція радянської доби намагалася поставити питання 

реалізації прав людини на порядку денному, як це робила Українська Гельсінська 

група, утворена після прийняття Заключного акту Наради з безпеки та 

співробітництва у Європі 1975 року. Однак, її діячі, такі, як Левко Лук’яненко, 

В’ячеслав Чорновіл, Микола Руденко, Іван Кандиба, Василь Стус та інші зазнавали 

судових переслідувань. Фактично, діячі Гельсінської групи відбували покарання в 

час, коли було прийнято останню радянську Конституцію 1978 року.  

       Документ фіксував окремі демократичні новели, як ротація депутатського 

корпусу, система народного контролю, однак, положення про марксизм-ленінізм як 

ідеологічну основу суспільного і державного ладу СРСР, про керівну і спрямовуючу 

роль КПРС і зростання її ролі в ході будівництва комунізму зводили нанівець як 
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будь-яку альтернативність думок, так і можливість вільно їх висловити на мирному 

масовому заході, та й самі заходи, які раніше були мало результативними. Відомими 

були лише організовані мітинги з гаслами проти політики т. зв. ворожих країн, як 

США. Популярними були акції проти гонки озброєнь, імперіалізму, расової 

дискримінації, агресивної війни, агресивного блоку НАТО. 

       Наступна епохи перебудови й гласності формально відкрила шлях до вільного 

висловлення власних переконань та свободи мирних зібрань. Зважаючи на 

попередню неможливість вільно збиратися задля обговорення будь-яких питань, що 

виходили за межі засудження політики США чи НАТО, після 1984 року кількість 

тепер вже дозволених масових заходів набувала загрозливого для радянської 

системи масштабу. Саме тому було прийнято Указ Президії Верховної Ради СРСР 

1988 року від 28 липня 1988 року № 9306-ХІ «Про порядок організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР», який повністю 

загальмував процес розвитку права на мирні зібрання. Документом було 

встановлено досить жорсткі вимоги, а саме дозвільний порядок проведення зібрань і 

обов’язок подавати заявку щодо проведення не пізніше, ніж за 10 днів, та безліч 

інших обмежень [83, c. 268]. 

       Важливим етапом у процесі становлення права на мирні зібрання був 

студентський страйк 1991 року, більш відомий, як Революція на граніті. Ця подія 

мала практичні наслідки. 

 По-перше, чітко було сформульовано самі студентські вимоги, серед яких 

недопущення підписання договору, обов’язкові перевибори Верховної Ради не 

пізніше 1991 року, забезпечення проходження військової служби юнаками 

винятково на лише території республіки, повернення на територію УРСР 

українських солдатів, націоналізація майна Комуністичної партії України та 

ЛКСМУ, відставка голови Ради Міністрів УРСР. Масштаб акції викликав досить 

великий резонанс, національна інтелігенція стала опорою страйку, події почали 

відображати в світових ЗМІ, у такий спосіб, уряд був змушений повністю 

підкоритися. І вже 17 жовтня було ухвалено парламентську постанову, Закон про 

громадські об'єднання та організації в Українській РСР, Закон про референдум в 
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Українській РСР, Закон про статус народного депутата Української РСР, Закон про 

вибори в Українській РСР на багатопартійній основі тощо [83, c. 268]. 

       Наступним етапом розвитку права мирного зібрання є період становлення 

Незалежної України, оскільки саме тоді зазначене право одержало конституційне 

закріплення. Право на свободу думки, переконань, мирного зібрання було 

закріплене у Конституції незалежної України, прийнятої 28 червня 1996 року, 

закріплювалось у статті 34, 39, та конкретизувалось в інших нормативно-правових 

актах, таких як: Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» та інших [95]. 

       Зважаючи, що Основний Закон України є документом прямої дії, конституційна 

свобода досі не отримала нормативного механізму реалізації, а радянський Указ 

Президії Верховної Ради СРСР 1988 року від 28 липня 1988 року № 9306-ХІ 

застосовувався як нормативне джерело аж до вересня 2016 року, відколи він втратив 

чинність внаслідок рішення Конституційного Суд України від 8 вересня 2016 р. № 

6-рп/2016 [164]. 

       За цей період кількість мирних зібрань не зменшувалась, однак аж до 2014 року 

в межах чинного законодавства, існував механізм обмеження конституційного 

права, підкріплений рішеннями адміністративних судів.  

Очевидно, на думку політичного керівництва,  дозвільний порядок проведення 

мітингів чи інших мирних масових акцій, є запобіжником громадської активності. 

Однак, політичне протистояння й поляризація суспільства особливо стали 

очевидними під час четвертих виборів Президента України, коли стало зрозуміло, 

що вирішується майбутнє зовнішньополітичної орієнтації. Зважаючи на спробу 

масових фальсифікацій, у Києві розпочався стихійний мирний мітинг протесту, 

масштаб якого з часом дав підстави стверджувати про Помаранчеву Революцію [24, 

c. 365]. Ця безпрецедентна подія засвідчила як мінімум: 

 рівень активності й небайдужості громадянського суспільства, а також 

наявність нових патріотичних сил, готових бути проводом України як 

суверенної держави; 
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 кризу політичного керівництва, що тяжіло до старого формату політики; 

 наявність лобіювання інтересів в Україні, що здійснювалось будь-якими 

засобами для власних інтересів [106, c. 364]. 

Це необхідно враховувати, оскільки розгляд факту масових фальсифікацій у 

Верховному Суді України та винесення рішення, переголосування, відновлення 

роботи адміністративних установ, загальмованих подією – все це вимагало часу й 

ресурсу. Однак, право на мирне зібрання й надалі залишилося без належної 

законодавчої уваги.  

      Щодо виборів 2010 року в Україні, то політичне керівництво змінене, внутрішня 

політика перейшла на авторитарні методи, які і спровокували породження 

конституційної кризи. Лише Угода про асоціацію між Європейським Союзом і 

Україною, що планувалася 28 листопада 2013 року, могла вплинути, але, на жаль, не 

відбулася. Українська сторона повністю перейшла на сторону Російської Федерації. 

Ця пропозиція однозначно була не прийнята керівництвом Європейського 

Союзу (надалі – ЄС), так як «не була виходом і не мала прецедентів» у європейській 

практиці [207]. 

       Звичайно, таке рішення щодо призупинення процесу підготовки до укладання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обурило багато міст в Україні. Станом на 

22 листопада 2013 р., в більшості міст України (Харкові, Києві, Львові, Донецьку та 

інших) почали з’являтися «Євромайдани», щоб висловити свій протест проти 

відмови укладати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС [207]. 

      Протистояння 2013–2014 рр. оголили сутність політичної кризи, адже було 

зафіксовано не лише безпрецедентну кількість силових розгонів стихійних мирних 

мітингів у міста України, але й спробу неадекватного й непропорційного 

застосування сили міліцією (нова назва - поліція) вночі 30 листопада 2013 року на 

Майдані Незалежності. Протизаконна акція силовиків не досягла мети – на ранок 

масштаб протесту лише збільшився, солідарність з мітингувальниками засвідчили 

впливові політики, депутати, представники наукової й творчої інтелігенції. Крім 

того, відчутним був резонанс у світових засобах масової інформації, де окрім 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
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іншого, йшлося про нездатність тодішнього політичного керівництва знаходити 

конструктивне вирішення питання. 

       Розуміючи, що силовими методами мирний мітинг розігнати не вдається, 

керівництву залишалось ухвалити закони, спрямовані на обмеження 

конституційного права на мирні зібрання. Зважаючи на неможливість прийняття 

таких, в межах чинної парламентської процедури, прийняті з порушенням 

Регламенту Верховної Ради України [60]. Всього таких законів було прийнято 

дванадцять, п'ять з них безпосередньо обмежували право мирного зібрання.  

До таких віднесено: Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень під час проведення футбольних матчів», Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,  Закон України 

«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України», Закон України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі», Закон України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального 

провадження» [22, c. 111]. 

       Було встановлено покарання за участь у мирному зібранні, а саме за відсутність 

дозволу. Щодо більш конкретного покарання, то за порушення встановленого 

законом порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів та 

демонстрацій, включаючи місця біля органів влади, установ, підприємств, житла та 

іншого володіння осіб було встановлено штраф до 3400 гривень або арешт на строк 

до десяти діб. Наприклад, раніше за це був передбачений штраф, з максимальним 

розміром до 425 грн [84]. 

     За участь у мітингах чи зборах в шоломах і масці, або з використанням інших 

засобів чи способів маскування з метою уникнення ідентифікації особи, також за 

наслідком мала відповідальність. Зокрема, за використання правоохоронної форми. 

Передбачався штраф у розмірі понад 4 000 гривень або арешт на строк до 15 діб. У 

разі встановлення без дозволу правоохоронних органів для проведення мітингу 
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наметів, передбачався штраф у розмірі 5 000 гривень або арешт терміном до 15 діб. 

Окрім організаторів, карався й пособник, а саме йшлося про те, що будь-яка особа, 

яка надала для проведення недозволених протестів приміщення, транспорт тощо, 

каралась штрафом до 10 200 гривень або арештом на 10 діб [84]. 

       Реакцією на закони, ухвалені в неконституційний спосіб, які фактично означали 

початок диктатури в Україні, стало оголошення загальної мобілізації на Майдані 

Незалежності у Києві. Революція Гідності, що  розпочалась як мирне зібрання 

студентів, інтелігенції, просто небайдужих до майбутнього України, грозила 

перетворитися на тривале й немирне протистояння з непрогнозованими наслідками. 

Спроба збройного розгону Євромайдану 18 лютого 2014 року остаточно оголила 

політичну кризу в Україні, перемога Революції Гідності була здобута кров’ю 

патріотів [11, c. 4].  

       Відтак, у період 2013–2014 рр. можливо констатувати новітній етап 

становлення права на мирні зібрання в Україні, знаковою подією якого стала 

Революція Гідності і який характеризується як позитивними, так і негативними 

тенденціями. Позитивними є зростання політичної активності громадян, їх 

небайдужості до нагальних питань, розшарування українського політикуму, що є 

ознакою цивілізованого демократичного суспільства, негативними –  загострення 

політичного протистояння українських політичних сил, зміцнення політичних 

партій, громадських організацій та рухів прихованого антиукраїнського 

спрямування, що, користуючись конституційними гарантіями та численними 

прогалинами у законодавстві, мають можливість вести підривну діяльність, 

спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні [193, c. 8].  

              На цьому етапі особливо помітною є відсутність дієвого механізму 

вирішення нагальних питань звичайним шляхом, слабко розвинені сфери 

координації та реординації, що визначають формат зворотного зв’язку в системі 

«громадянин – посадова особа» цивілізованого суспільства. Саме тому збільшилася 

кількість прецедентів, коли особи, що беруть участь у мирному зібранні, свідомо 

йдуть на правопорушення, задля привернення уваги громадськості, органів 

державної влади та місцевого самоврядування на питання першочергового значення. 
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Зважаючи на особливості цього новітнього етапу, правове унормування 

конституційного права на свободу мирного зібрання є нагальним.  

       Зовсім драматичним є також висновок звіту «Країни перехідного періоду 2018», 

23 випуску щорічної доповіді від Freedom House щодо оцінки демократії в країнах 

Центральної та Східної Європи, Балкан та Євразії. Була простежена негативна 

динаміка. Стан демократії в Україні погіршився вперше за період з часу Революції 

гідності 2013–2014 років. Організація акцентує увагу, що посилився тиск на 

громадянське суспільство. Нині важко відповісти, що є причиною такої динаміки, 

однак, така є об’єктивною реальністю [39].  

     Насамкінець необхідно звернути увагу на епохальний документ, що створює 

правові наслідки для України у контексті права ЄС – Угоду про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – іншої [207]. 

З огляду на  статтю «Цілі політичного діалогу», є підстави зазначити, що цілями, 

передусім, є «верховенства права та доброго врядування, зміцнення поваги до 

демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, зокрема прав 

осіб, які належать до національних меншин, ні в якому разі недискримінації осіб, які 

належать до меншин або мають ознаки расові тощо [208].  

У  ІІІ розділі документу, а саме «Юстиція, свобода та безпека»,  вказано про 

верховенство права та повагу до прав людини і основоположних свобод, при цьому 

акцентовано, що співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки обов’язково 

буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини. Однак, на жаль, ніде 

не зазначено про  адаптацію законодавства.  

Важливою главою стала 26, де врегульовувалося питання співробітництва щодо 

громадянського суспільства.  

Науковцями активно аналізується стаття 469, в якій йдеться про першочергові 

правила поведінки сторін, а саме: 

1. Сприяння проведенню регулярних засідань представників громадянського 

суспільства задля інформування щодо виконання Угоди. 
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2. Створення  Платформи громадянського суспільства. Вона повинна складатися  

з представників української сторони, та, звичайно, членів Європейського 

економічного і соціального комітету (ЄЕСК). 

3. Така платформа громадянського суспільства встановлює окремий власний 

регламент. 

4. Головою правління у Платформі повинен бути член однієї із сторін, але таке 

головування здійснюється по черзі, згідно з положеннями, викладеними в її 

регламенті [207]. 

Кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам 

іншої Сторони вільний від дискримінації будь-який не заборонений  доступ до своїх 

компетентних судів та різноманітних адміністративних органів для захисту прав та 

інтересів. 

Нині, в новітню епоху інформаційного суспільства, свобода зібрань вже постає у 

зовсім іншому розумінні. В Україні, на жаль, все ж існує недосконалість 

нормативно-правової бази, також численні прогалини чинного законодавства, що 

дає змогу зловживати забороною на мирну акцію через низку факторів. Відчутною 

проблемою є невизначеність самої дефініції «зібрання», на акцентує увагу вчений 

Р. С. Мельник [120, c. 172]. 

       Крім того, на сучасному етапі очевидною є недостатня політична воля 

вирішення питання мирного зібрання. Досі не ратифіковані критерії ОБСЄ щодо 

розмежування мирного мітингу, хоча зрозуміло, відсутність чітко визначених 

критеріїв дає підстави для свавілля влади. З іншого боку, право мирного зібрання за 

умови тимчасової окупації території або ж механізм реалізації цього права за реалій 

гібридної та інформаційної війни, вимагає осмисленого підходу до нових 

нормативно-правових актів, що мають унормувати зазначені відносини.       

       У такий спосіб, історія становлення права мирних зібрань та свободи 

переконання в Україні тривала з різною динамікою протягом різних історичних 

етапів, однак, його розумінню й усвідомленню як природного права, не завадили ні 

іноземна юрисдикція, ні інші політичні катаклізми. 
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 З огляду на це, можна виділити такі етапи: 

 період вічових зібрань, які були інструментом не лише обговорення 

нагальних питань й прийняття рішень, але й, зважаючи на специфіку 

українського державотворення й правотворення, інструментом вирішення 

нагальних питань у державі, аж до престолонаслідування (VІІІ – ХІ ст. ст.); 

 період правового плюралізму й стихійної правотворчості, 

зумовлений перебуванням українських земель під іноземною юрисдикцією. 

Характерний тим, що нагальні питання вирішувались або на рівні демократичних 

традицій Війська Запорізького, або на сільських сходах, або на рівні міського 

самоуправління – Магдебурзького права (ХІІІ – перша половина ХVІІ ст. ст.)  

[107, c. 189]; 

 імперський період занепаду прав українців Наддніпрянської України 

внаслідок кріпацької політики Російської імперії. Конституційна монархія 

Габсбургів передбачала права на свободу думки й слова (ХVІІІ ст.); 

 період становлення української політичної еліти попри перебування 

українських земель під імперською юрисдикцією (ХІХ – початок ХХ ст. ст.). 

Характерний появою перших політичних організацій, партій з програмними 

документами, де чітко прописувалося право на свободу совісті, думки і мирного 

зібрання;  

 період національно-визвольних змагань (перша половина ХХ ст.). 

Характерний появою в Україні кількох політичних сил з чіткими програмами, 

прописаними правами й гарантіями, й окремою увагою щодо права свободи 

совісті, думки й переконання, можливості вільно їх висловити та права на 

свободу мирного зібрання. Крім того, вперше прозвучало конструктивне 

обмеження цієї свободи у контексті права української нації на самовизначення 

[14, с. 182]; 

 радянський період (1919 – 1991 рр.). Характерний тим, що право на 

свободу слова, переконання й мирного зібрання декларувалось, однак, фактично, 

не реалізовувалось. На цей період припадають акції непокори в місцях ув'язнення 
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1953–1954 років, а також діяльність Української Гельсінської Групи, що 

привертала увагу до проблеми реалізації прав людини в Радянському Союзі; 

 період становлення Незалежної України (з 1991 – 2013 рр.). 

Характерний закріпленням у Конституції України права на свободу мирного 

зібрання, а також права на свободу совісті, переконань, їх вільного висловлення. 

Однак, якщо право на свободу совісті було унормованим ще до набуття 

незалежності, право на мирне зібрання ще чекає на своє законодавче 

оформлення; 

 новітній період становлення права на мирні зібрання в Україні 

(2013 – 2014 рр. – дотепер) характеризується як позитивними (зростання 

політичної активності громадян, їх небайдужості до нагальних питань, 

розшарування українського політикуму), так і негативними (загостренням 

політичного протистояння українських політичних сил, зміцнення політичних 

партій, громадських організацій та рухів приховано антиукраїнського 

спрямування) тенденціями.  

Україна пройшла досить довгий шлях державотворення і правотворення, було 

здійснено чимало спроб законодавчого закріплення і реалізації права на свободу 

думки і слова.  

Навіть у авторитарній державі СРСР, під юрисдикцією якої  перебувала Україна, 

існували громадяни, які боролися за свої права, зокрема й за «право знати». 

Всупереч поширеній помилці, рух за права людини в СРСР розпочався не з руху за 

свободу слова та гласність, а з Гельсінської правозахисної групи.     

    Дослідження триває за умов очевидної кризи сучасного міжнародного права та 

збройного конфлікту, за якої Україна мусить дотримуватися міжнародних 

зобов’язань, однак, практика свідчить, що такі не завжди співпадають з динамікою 

сучасного моменту та характером останніх викликів. 

 

 

 

 



49 
 

1.2 Поняття, ознаки та зміст права громадян на проведення мирних 

зібрань 

          

Конституційними правами, свободами людини і громадянина є визначені 

Конституцією та законами України можливості громадянина користуватися своїми 

економічними, політичними,  культурними, соціальними та іншими правами задля 

задоволення особистих інтересів і потреб, право на свободу мирних зібрань є 

політичним правом. Коли йдеться про зміст права мирних зібрань, необхідно 

зрозуміти, що зважаючи на цивілізаційні виклики й відповідну практику проведення 

таких зібрань, за останні п’ять років відбулися певні трансформації у цій сфері, які 

поставили на порядку денному відкриті питання [157, с. 211–229]. 

       Потрібно визначити, що є самим мирним зібранням і що є правом на свободу 

проведення мирних зібрань, що саме передбачає зазначена конституційна політична 

свобода і в залежності від чого можна дати кваліфікацію самому зібранню, 

прописати класифікацію (визначити види) зібрань, а також визначити критерії такої 

класифікації.  

Насамперед, необхідно розуміти, що зібрання передбачає активні цілеспрямовані 

дії. В іншому разі, йтиметься про звичайне скупчення випадкових людей, яке не 

потребує організації. Крім того, потрібно розуміти різницю між історичними 

додержавними зборами людей для вирішення нагальних питань і зібранням для 

досягнення мети, що може не відповідати переконанням загалу.  

       Будь-яке мирне зібрання має на меті привернути увагу суспільства і держави на 

певну проблему чи низку проблем, можливо, звернути увагу на відчутну прогалину 

у законодавстві чи привернути увагу до прав та законних інтересів вразливих 

категорій осіб, або ж має місце протест проти чогось традиційного. За будь-яких 

обставин, мітинг чи демонстрація, навіть мирні, завжди є резонансом, викликом, 

масовою акцією, яка певною мірою перешкоджає звичайному стану речей – 

затримує рух транспорту чи перекриває звичайний пішохідний маршрут.    

       Зазвичай, масова акція є індикатором настроїв населення – якщо існує нагальна 

проблема, що зачіпляє інтереси значної частини населення, протестувальники 



50 
 

матимуть більше прихильників, аніж невдоволених і є ймовірність, що мирний 

мітинг збільшиться за кількістю учасників. В іншому разі, демонстранти 

сприймаються в залежності від цивілізованості суспільства, або як поодинокі 

неслухи, або як ворожий елемент.  

       З огляду на ситуацію в Україні, питання мирного мітингу потребує особливої, 

насамперед, законодавчої уваги, оскільки відсутність кваліфікаційних ознак не лише 

унеможливлює розмежування мітингу від провокації, але й дає поле для 

зловживань.  

Плюралізм думок і позицій, толерантність є ознаками демократичного 

суспільства, відповідно, гасла мирних зібрань не завжди можуть бути прийнятними 

владою чи владними інституціями (посадовцям), що ні в який спосіб не дає підстави 

для заборони такого зібрання. Однак, важливо усвідомлювати ту тонку межу, яка 

відділяє альтернативну позицію (переконання, думку) протестувальників, свобода 

на які гарантується статтею Конституції України, від заклику на повалення 

національного суверенітету України, відповідальність за що передбачена статтею 

110 Кримінального Кодексу України. Тонка межа, що відділяє конституційне право 

від кримінальної відповідальності [104]. 

         Відомий український конституціоналіст А. М. Колодій розглядав право на 

свободу мирного зібрання в загальній системі прав людини, це, натомість, свідчить, 

що таке є класичним політичним правом громадянина, тобто, тим, що визначає 

сферу відносин людини і суспільства, пов’язане з обов’язками влади утримуватися 

від певних дій і передбачає певні обмеження [88, с. 36]. 

       О. В. Стрєльцова, зосереджуючи увагу на те, що громадянське суспільство є 

спільнотою вільних індивідів, можливість брати участь у мирних масових акціях є 

одним із ефективних засобів соціалізації особистості, а також об'єднання навколо 

спільних інтересів і відстоювання таких [198, с. 352–357].  

      Про реалізацію конституційного права у контексті функціонуючого 

громадянського суспільства стверджував і Ю.М. Тодика. На думку дослідника, 

прояв громадянської ініціативи є однією із рушійних сил, яка спонукає суспільство 

до участі у політичному житті країни [204, с. 315]. Позиція дослідника є 
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прийнятною, оскільки саме у такий спосіб забезпечується адекватна взаємодія 

держави і суспільства. 

В. Г. Поліщук серед кваліфікаційних ознак масових заходів називає соціальну 

активність у діях груп людей, під якою розуміють ставлення людей до життя 

суспільства, де вони виступають як суб’єкти і носії соціально значущих норм, 

ідеалів, інтересів, інших людських цінностей. Крім того, запропоновано визначення 

масових заходів як організованих форм активних дій великих груп людей у 

громадських місцях, з метою виявлення їх волі, захисту прав і свобод, законних 

інтересів [144, с. 15]. 

На думку В. В. Ларіна, масові заходи є саме сукупністю дій або явищ 

соціального життя за обов’язкової участі великої кількості громадян, що 

відбуваються з метою, передусім, задоволення політичних, фізичних, духовних та 

інших потреб громадян. Вчений наполягав на тому, що масові заходи – це форма 

реалізації прав та свобод громадян, одна з форм  соціального спілкування між 

людьми, спосіб вироблення єдності настанови особи, колективу і суспільства 

загалом [110, с. 54].  

М. В. Корнієнко поняття масових заходів розглядав у широкому і вузькому 

значеннях, визначаючи їх як організовану дію, за участю великих мас людей, що 

проводиться обов’язково у громадському місці, відповідно до визначеного 

державного порядку, з метою задоволення їх політичних, духовних, фізичних та 

інших потреб та інтересів, які є формою реалізації їх прав і свобод [102, с. 221]. 

Усі ці наведені ознаки проведення заходів у громадських місцях, здається, що 

звужують значення визначення, адже є необов’язковими для визначення поняття 

масових заходів, визначених раніше.  

Згідно з М. В. Корнієнко, у вузькому сенсі, масові заходи це – здійснення 

державними органами необхідних заходів для забезпечення безпеки на стадії 

підготовки до проведення таких заходів та охорони громадського порядку під час 

проведення [102, с. 220].  

      Натомість О. Л. Власенко визначає свободу мирних зібрань як природне право 

кожної особи, бо це право належить людині від народження. На думку дослідниці, 
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мирним зібранням є колективний або індивідуальний публічний мирний захід, 

доступний кожному, як громадянам України, так і апатридам, які на законних 

підставах перебувають на території України, задля висловлення позиції з 

різноманітних питань, суспільного життя, привернення уваги громадськості, 

вираження протесту, тощо. Власенко О. Л. зазначала , що право на свободу мирних 

зібрань не може бути обмеженим і належить кожній особі без винятку [23, с. 5–12].  

       Мельник Р. С. вважає, що право на свободу мирних зібрань, передусім, є 

елементом права на соціальну комунікацію, що само собою дуже важливе для 

людини і громадянина, оскільки саме через це право реалізовуються потреби у 

спілкуванні з іншими і відбувається самореалізація людини і громадянина у 

суспільстві [120, с. 45–47]. 

      Алоян О. В. та В. І. Егліт визначали масові заходи як організовані чи 

санкціоновані компетентними органами або громадськими організаціями дії значних 

груп людей, що здійснюються на основі звичаїв і відбуваються в громадських 

місцях [3, с. 38–39].  

       Лемішко Ю. М. конкретизує зазначені поняття й дає власні їх визначення. На 

думку дослідника, збори громадян – це насамперед, організований та підготовлений 

у визначеному місці захід з метою обговорення, прийняття рішень з кола питань, 

затвердженого його учасниками, що має для них спільний інтерес.  

Мітинг – це вид організовано проведених зборів громадян у визначеному 

місці, з можливим використанням засобів агітації, звукопідсилення та інших 

технічних засобів, метою яких є висловлення солідарності, заклику, вимоги, апеляції 

до певних рішень чи дій органів державної влади, чи громадських чи інших 

організацій з приводу різних питань життя, політики, які завершуються, зазвичай, 

прийняттям резолюції учасників.  

Демонстрація – це організований рух групи громадян з обов’язково 

визначеним маршрутом організаторами, шляхами загальних місць, наприклад, через 

(повз) населені пункти задля привернення уваги органів державної влади та 

громадськості [111, с. 10].  
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      На думку Клименко О. І., конституційне право громадян України на мирні 

зібрання – це юридична можливість суб'єкта права задовольняти свої інтереси щодо 

публічної демонстрації поглядів, агітації за них, підтримки поглядів інших осіб чи 

виступу проти таких поглядів, а також реалізації інших прав і свобод, що проходить 

у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікету, наметового містечка, чи 

іншого заходу [80, с. 20]. 

       Експерти Центру політико-правових реформ визначають мирним  зібранням 

будь-який публічний захід, що відбувається у публічному місці, мирно, без зброї й 

проходить у формі пікетування, зборів, демонстрації, походу, мітингу або у будь-

якому іншому поєднанні цих форм чи інших, не заборонених законом формах для 

вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких 

питань [197, c. 32]. Відповідно, мирне зібрання – не обов’язково мітинг чи 

демонстрація. Це може бути мовчазна акція зі світлинами, чи осіб у масках, що має 

на меті привернути увагу до певної події чи явища в будь-якій сфері – від захисту 

прав тварин й екологічних питань до історичної події, яка, на думку учасників, 

недостатньо відома й зрозуміла.  

У Кримінальному Кодексі України зазначено таке визначення зборів і 

мітингів: це організоване, масове зібрання громадян  мирним шляхом в одному 

місці, задля здійснення прилюдного обговорення  та/або  вираження свого ставлення 

до дій чи бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування тощо 

[104]. 

       Крім того, право організації та проведення зібрань вчені розглядають крізь 

призму їх особистої або політичної природи. Громадянську сутність свободи зібрань 

переконливо обґрунтувала Н. Є. Таєва, що формулює цей висновок на основі аналізу 

норм міжнародного права [201, c. 32]. З іншого боку, в конституційно-правовій 

науці зазначено, що публічні заходи є найважливішим механізмом участі громадян в 

державному управлінні, і у зв'язку з цим, право проведення зібрань має політичну 

природу [233, c. 31]. З метою поєднання означених підходів, окремі вчені розробили 

теорію двоякої, цивільно-політичної природи свободи зібрань [1, c. 523–524]. 
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У конституційно-правовій доктрині наявна значна кількість поглядів на 

визначення конституційно-правового значення мирних зібрань. Так, С. А. Авак’ян, 

В. Т. Кабиш, В. В. Комарова, Л. А. Нудненко та інші вчені пропонують розглядати 

мирні зібрання як форму безпосереднього народовладдя [183, c. 239]. 

Натомість, ту обставину, що формат публічних заходів передбачає лише вплив 

громадян на роботу органів державної влади та посадовців за допомогою 

формулювання думок і пропозицій, а також висловлення протесту чи підтримки, дає 

змогу окремим дослідника (В. А. Виноградову, С. В. Васильєвій, В. Д. Мазаєву) 

уточнити, що мирні зібрання виступають особливою формою комунікативної 

демократії [98, c. 126]. При цьому, в літературі акцентовано на значенні мирних 

зібрань в механізмі здійснення місцевого самоврядування. Так, Н. С. Бондар 

визначає мирні зібрання (публічні заходи) крізь призму такого прояву соціальної та 

політичної активності населення муніципальної громади, яке забезпечує участь 

громадян у вирішенні питань місцевого значення [13, c. 493]. 

Незважаючи на різноманіття доктринальних підходів, з позиції яких 

запропоновано розкривати сутність мирних зібрань, комплексні дослідження цих 

акцій як особливої форми громадянської активності, в науці відсутні.  

З огляду на аналіз наявної наукової літератури з означеної проблематики та 

норм законодавства, мирні зібрання можна трактувати у такий спосіб: це особлива 

форма громадянської активності, що являє собою добровільне, відкрите, 

безоплатне, прилюдне зібрання неозброєних осіб, ініційоване як засіб забезпечення 

участі громадян та їх об’єднань у вирішенні суспільно значущих питань 

державного чи місцевого значення, яке не супроводжується актами насильства чи 

закликами до насильства, не суперечить Конституції України й чинному 

законодавству. Крім того, під категорію мирних зібрань потрапляють доброчинні 

прилюдні масові акції, що мають на меті популяризацію будь-якого явища чи події і 

не супроводжуються насильницькими діями.  

       Відповідно, правом мирного зібрання є право неозброєних людей на добровільну, 

безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, цілеспрямовану, з додержанням вимог 

законності масову акцію, пов’язану з обговоренням суспільно значущих питань 
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державного або місцевого значення, дій, рішень чи актів органів публічної влади 

шляхом декларування думок, пропозицій, заяв, вимог і закликів щодо вирішення 

проблемних питань з метою задоволення потреб суспільства та його розвитку в 

політичній, соціальній чи культурній сферах. 

       Зважаючи на це визначення є підстави стверджувати, що будь-які акції, 

спрямовані на оскарження державного суверенітету України та територіальної 

цілісності нашої держави, чи тривалості державного кордону, або ж мають відверто 

провокативний характер й спрямовані не на привернення уваги до нагальних 

суспільно значущих питань, а на дестабілізацію ситуації в Україні, не є і не можуть 

бути мирними, навіть якщо не супроводжуються насильницькими діями й не є 

результатом руйнувань чи інших протиправних наслідків.  

              При визначенні поняття «мирні зібрання», необхідно усвідомлювати, що під 

цю категорію потрапляють не всі масові акції, а лише ті з них, які, крім мирного 

характеру, мають й інші ознаки. Так, основним критерієм розмежування мирного 

зібрання від звичайного масового заходу є його мета – привернення уваги до 

нагального соціально значущого питання.  

У контексті цього, С. В. Симонова зазначала, що суспільний інтерес, який 

розділяється учасниками публічного заходу, необхідно визначити як забезпечене 

правом уявлення останніх про найбільш прийнятний варіант задоволення певної 

суспільно важливої потреби, пов'язаної з захищеністю особистості і реалізацією її 

прав; з недоторканістю й можливістю використання матеріальних і духовних 

цінностей; з суспільною злагодою і правовою, пов'язаною з верховенством закону, 

демократичною розбудовою, соціальною відповідальністю державної влади, 

благополуччям; соціальним, що складається в підтримці економічно ослаблених і 

соціально вразливих категорій населення та підтримці високого рівня матеріальної 

забезпеченості населення, добробутом; екологічною безпекою, а також зі 

здійсненням розвитку у різних сферах суспільного життя [183, c. 239]. 

Якщо зібрання людей не має на меті привернення уваги до такого суспільно 

значущого питання, не є організованим відповідно до законодавства і не має 

безпосередніх організаторів, то йдеться про звичайне скупчення людей.  
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        Вторинним критерієм може бути вид мирного зібрання,  а також тематика та 

мета. Мирні зібрання можна поділити на протестні й непротестні 

(популяризаторські), тобто ті, метою яких є винятково привернення уваги, а також 

політичні й неполітичні.  Тематика мирного зібрання може бути екологічна, 

антиглобалістична, гендерна, економічна, культурна, історична та інші. 

       Ймовірно, зважаючи на збільшення різновидів як форм самих зібрань, масових 

акцій, так і їх різновидів, до законодавства необхідно внести поняття «протестні 

дії», кваліфікація яких є дещо іншою, порівняно з зібраннями. Під протестні дії, 

зокрема, чітко потрапляє  одиночний пікет, досить поширена сучасна форма 

привернення уваги до нагальних питань.   

Нині європейські дослідники під категорію мирного зібрання відносять будь-

які цілеспрямовані масові акції, в яких забезпечується соціальна комунікація між їх 

учасниками [226, c. 66–68], втім, така позиція є не зовсім прийнятною. Стаття 39 

Конституції України не стосується ніяк зібрання, що проводяться з метою 

відпочинку, а також усіх інших святкових та розважальних, громадських заходів, 

похорон, концертів, весільних процесій,  та інших заходів, якщо вони не є частиною 

мирного зібрання, що мають на меті привернути увагу до  нагальної проблеми 

[111, c. 215].  

Винятком є стихійні мітинги на поховальній процесії, що набувають 

політичного підтексту, концерти, святкові та інші розважальні заходи, присвячені 

певній події чи проблемі й організовані з метою привернення уваги до такої [95]. 

       Крім того, під цю категорію не підпадають такі поняття, як: збори жителів села 

(сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення, згідно з Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; зібрання жителів відповідно до 

Закону України «Про органи самоорганізації населення»; якщо йдеться про збори 

трудових колективів, зустрічі виборців з кандидатами у депутати та обраними 

депутатами, кандидатами на пост Президента України, збори ініціативних груп з 

організації референдуму; богослужінь, церемоній та процесій, що проводяться в 

культових будівлях, у місцях паломництва, в окремих частинах або ж лікарнях, 

будинках для престарілих та інвалідів, госпіталях, місцях попереднього ув'язнення і 
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відбування покарання,  квартирах та будинках громадян, а також в установах, 

організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою 

адміністрації. Однак, винятком  є цілеспрямована хресна хода [20, c. 20].  

       В Конституції України названо збори, мітинги, походи і демонстрації 

[95]. Цей перелік, що складався у 90-х рр., не міг врахувати всіх нових видів мирних 

зібрань, тому й передбачає інші їх види. Зокрема, не враховано одиночний пікет або 

цілеспрямована акція, що передбачає одночасні пікети у різних районах міста.           

Наразі виокремлюють: мовчазні марші, мовчазні мітинги, збори, пікети, мітинги, 

сидячі демонстрації, вело- та мотопробіги, шокуючі дійства, а також специфічні 

музичні чи театралізовані вистави за умови, якщо такі спрямовано на привертання 

уваги до нагального питання, «людські ланцюги».  

Практика свідчить, що можливе перетворення одного з видів на інше, зокрема, 

піший чи вело- (авто-, мото-) похід може закінчитися зібранням у певному місці, а 

саме зібрання може перетворитися на мітинг чи демонстрацію. Головною метою 

залишається привернення уваги громадськості, органів влади чи місцевого 

самоврядування до проблеми, що на думку учасників акції, має нагальне значення. З 

огляду на зазначене, необхідно розглянути їх детальніше, починаючи з 

конституційних. 

       Збори є цілеспрямованою акцією, мета якої – дискусія або обговорення 

нагальних питань щодо подальших дій. Можливою метою може бути залучення 

якомога більшої кількості потенційних прихильників. Збори організовуються з будь-

якої нагоди, що вписується в межі чинного законодавства.    

 Дослідники О. В. Тронько та Р. С. Мельник виокремлюють із загального 

масиву зібрання політичних партій та Союзів, куди, на думку вчених, підпадають 

різні зустрічі членів політичної партії, профспілки чи іншого об’єднання. Вони 

повинні бути спрямовані на посилення певної позиції, саме за рахунок її підтримки 

виборцями (членами) [203]. Після того, як набув чинності Закон України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», незаконними є збори 
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представників партій лівого та ультраправого толку та їх симпатиків, оскільки є 

фактичною пропагандою цих режимів [29].  

       Зважаючи на специфіку зборів, такі можуть проводитись як під відкритим 

небом, так і у приміщенні. Принаймні, у законі немає конкретизації з цього приводу, 

головне, аби збори не були закриті для третіх осіб. Якщо збори передбачають 

локалізацію в приміщенні, необхідно заручитися дозволом власника або 

уповноваженої особи, у кого приміщення перебуває на балансі. Збори не завжди є 

протестними діями, радше, підготовкою до таких.  

       З цього приводу науковці вбачають дилему щодо того, чи є зібрання членів 

якогось об’єднання публічним, враховуючи те, що визначений законодавством 

порядок проведення мирних зібрань по суті лише на публічні, тобто, відкриті 

зібрання. Якщо визначати зібрання публічним, то це уможливлює присутність на 

ньому правоохоронців та представників ЗМІ [203]. 

  Дослідники посилаються на європейську літературу та низку рішень судів 

Німеччини, згідно з якими прилюдним є будь-яке зібрання, у якому може брати 

участь будь-яка приватна особа і коло його учасників ніколи і ні за яких обставин не 

обмежується певним колом осіб, що уможливлює участь у ньому будь-кого [120, с. 

172].  

       Відтак, збори є мирним зібранням, якщо то не локальний захід винятково для 

членів партії, руху, громадської організації тощо. 

          Мітинг. Сам англійський термін означає зустріч і знайомство [210]. На 

відміну від зібрання, мітинг проводиться не для ведення дискусії, а часто є прямим 

наслідком зборів, чи самі збори зазвичай скликаються для обговорення більш 

протестної акції – мирного мітингу. Учасники мітингу є прихильниками певної ідеї 

чи стратегії, представленої у вигляді письмової вимоги, або ж супроводжується 

списком вимог і пропозицій щодо вирішення нагального питання. Мітинг є більш 

радикальним заходом, що може супроводжуватися видовищними й шокуючими 

діями, як спалення опудала, несення труни тощо. Мітинг є важливим засобом 

пропаганди та агітації. За своїм масштабом може перетворитися на масові 
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заворушення, якщо гострота порушуваних питань стосується інтересів багатьох 

категорій населення [132, c. 756].  

      Окремим різновидом є т. зв. стихійний мітинг, який можна розглядати як мирне 

зібрання, якщо його учасники діють в межах чинного законодавства, тобто мирним, 

ненасильницьким шляхом, мають за мету донесення до громадськості, органів 

державної влади чи місцевого самоврядування певної ідеї чи стратегії, 

представленої у вигляді письмової вимоги, або ж в усній формі.  

Нині повідомлення поліції може бути здійснено безпосередньо на момент 

утворення або ж під час стихійного мітингу, а Закон України «Про національну 

поліцію» статтею першою та сьомою зобов’язує таку забезпечувати права і свободи 

людини, гарантовані Конституцією та законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, і сприяє їх реалізації [111, c. 228].  

       Похід (хода) мирне зібрання, що передбачає рух певним, заздалегідь 

обумовленим і встановленим маршрутом, з метою привернення уваги до певного 

питання. Зазвичай, потребує узгодження маршруту руху із відповідним 

компетентним суб’єктом або, в залежності від масовості акції та нагальності 

питання, обмеження руху транспорту. Може бути як політичним, так і 

неполітичним, як протестним, так і непротестним. Існують окремі різновиди мирної 

ходи, зокрема смолоскипова хода як акція вшанування пам’яті чи демонстрація 

шани щодо певної історичної чи політичної події [1, c. 420].  

       Питання законодавчого регулювання зумовлює акцію, що набуває популярності 

після прийняття Україною Томосу про автокефалію, т. зв. хресна хода. З формально-

юридичного погляду, то є масова прилюдна акція, яка врегульовується як статтею 

39 Конституції України, так і Законом України «Про свободу совісті та релігійні 

організації». [55] Однак, зважаючи на загострення міжконфесійних суперечок після 

поновлення історичної справедливості й відновлення автокефальності, такі виступи 

за відсутності належної уваги, можуть бути прихованим дестабілізаційним 

чинником й ілюстрацією зловживання конституційним правом мирного зібрання.  
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За умов, якщо хресна хода містить прямо чи опосередковано, чи у будь-який 

інший спосіб заклики на повалення державного суверенітету України, або 

оскарження протяжності кордонів нашої держави, або закликає до введення військ 

іншої держави, такі дії потрапляють під заборону Підсумкового документу 

Віденської зустрічі представників держав учасниць наради за безпеку і 

співробітництво у Європі (1989 р.) [68]. В документі, окрім іншого, стаття 10.2 

зобов’язує перешкоджати підбуренню, спрямованому на насильницьке повалення 

режиму країни, а статтею 13 – удосконалити задля цього своє внутрішнє 

законодавство. Оскільки держави-учасниці визнають, що здійснення 

вищезазначених прав, що належать до свободи релігії або переконань, може 

підлягати лише таким обмеженням, які встановлені законом і сумісні з їх 

зобов'язаннями за міжнародним правом і їх міжнародними зобов'язаннями. Вони 

будуть забезпечувати у своїх законах і адміністративних правилах і при їх 

застосуванні, повне і ефективне здійснення свободи думки, совісті, релігії або 

переконань [68]. 

      Демонстрація (від лат. «demonstrare» – «показувати») є класичною формою 

зібрання, що організовується з метою пропаганди, тобто прилюдного вираження 

політичних переконань або досягнень. Розглядається як особливий різновид ходи. 

Схожа на організовану масову ходу тим, що, зазвичай, потребує також узгодження 

маршруту руху із відповідним компетентним суб’єктом та обмеження руху 

транспорту. Має організаторів, цілі та завдання (наприклад, забезпечити якомога 

більшу кількість виборців для підтримки того, чи іншого кандидата. Зазвичай, 

будучи організованою на рівні політичних партій чи громадських організацій, є 

досить масовою пропагандистською акцією, що супроводжується агітацією, 

гаслами, прапорами певних політсил. Може бути як протестною, так і непротестною 

[187, c. 135].  

              Пікетування – то статична масова акція з метою привернути увагу 

громадськості, органів державної влади чи місцевого самоврядування до порушення 

чинного законодавства, або ж, найчастіше, обходу закону. Це може бути охорона 

певного об'єкту з метою недопущення незаконної забудови, або мовчазний протест 
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зі світлинами коло будівлі, підприємства, установи, організації, зокрема, державної. 

Статичний характер пікету не втрачається, навіть якщо група осіб здійснює 

мовчазну ходу по колу. Зазвичай, влаштовуються після того, як попередні різновиди 

мирних зібрань виявилися безрезультатними. Пікети бувають як політичні, так і 

неполітичні, як масові, так і одиночні, але завжди є протестною дією, яка водночас є 

різновидом пасивного спротиву [111, c. 228].  

       Якщо врахувати специфіку пікетування, то це поняття не завжди пов’язане з 

спілкуванням між собою його учасників. Такі зібрання можуть супроводжуватися 

допоміжними діями, наприклад, встановлення наметів, інформаційних стендів тощо, 

та тривати за часом по-різному. Втім, зрозуміло, що під час їх проведення мають 

бути дотримані  усі права та свободи інших осіб.  

       Проблематичним є правовий статус «одиночного пікету», з огляду на те, що 

реалізація права мирного зібрання передбачає соціальну комунікацію між фізичними 

особами [34, c. 215]. З формального погляду, одиночний пікет не є зібранням, 

оскільки сама конституційна норма оперує поняттям «громадяни», тобто множина. З 

огляду на це, одиночний пікет радше потрапляє під категорію вільного висловлення 

своїх думок і переконань, що гарантується іншою конституційною статтею.  

       Якщо ж пікет не одиночний, виникає питання: на якій відстані мають 

знаходитися один від одного мітингувальники, аби йшлося про мирне зібрання в 

розумінні того, що то є масовий захід? Зокрема, чи вважатимуться пікетники, що 

розпочали акцію протесту проти корупції судової влади коло приміщень райсудів 

всіх районів міста Києва, мітингувальниками єдиної групи? Якщо так, який орган 

влади вони повинні повідомити? Чи вважається пікет коло будівлі будь-якої судової 

установи тиском на суд? Чи вважються протестні дії, спрямовані проти судді, що 

прийняв завідомо неправосудне рішення, тиском на суддю? Яка межа розділяє право 

на висловлення власної думки й право на свободу мирного мітингу від тиску на суд?  

       Різновидом пікетування є блокування певних об’єктів, урядових та 

стратегічних будівель, транспортних шляхів, а також їх захоплення. Блокування є 

особливою формою соціального протесту громадян не лише з огляду на його 

високий рівень конфліктності, але й зважаючи на те, що такі дії є перешкоджанням 
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нормальної роботи зазначених об’єктів [111, c. 228]. Питання полягає в тому, 

нормальній роботі саме чого перешкоджають пікетники-блокувальники?  

  У рішеннях Європейського суду з прав людини зазначено, що те саме 

блокування входу до приміщення суду або блокування автостради не дає жодних 

підстав визнання зібрання немирним. У справі «Сергій Кузнєцов проти Російської 

Федерації» було зазначено, що Європейський Суд вважає, що стаття 11 

Європейської конвенції з захисту прав людини і основних свобод користується як 

пріоритетом, спеціальним законом для зборів і буде розглядати справу, передусім, з 

погляду цього положення, тлумачачи його з урахуванням положень статті 10 

зазначеної Конвенції [162].  

       Якщо незаконність блокування адміністративних будівель чи транспортних 

шляхів не викликає сумніву, то протест проти незаконної забудови, чи навпаки, 

знесення будівель чи інших об’єктів, що мають історичну чи культурну цінність, 

порушення санітарних норм при незаконній забудові, ставить на порядку денному 

проблему, що виходить за межі винятково правового регулювання права на свободу 

мирного зібрання, а саме: фактична відсутність механізму вирішення нагальних 

питань у непротестному режимі, перевага владних повноважень посадових осіб над 

їх обов’язками та відсутність персональної відповідальності за незаконні дії, 

точніше, широке поле для обходу закону.  

       При пікеті чи блокуванні можуть бути створені незручності, або ж ушкодження 

прав третіх осіб. Важливим критерієм є мета заходу – привернути увагу чи 

обмежити (фактично порушити) права третіх осіб, які своїми діями і провокують 

проведення акцій. Саме Конституція України статтею 39 частиною 2  встановлює  

заборону проведення зібрань, які порушують права та свободи інших осіб, що, в 

принципі, відповідає частині другій ст. 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [91]. 

       Відтак, саме цей різновид мирних зібрань найбільше балансує на межі права та 

правопорушення. Серед пікетів найбільша кількість несанкціонованих, оскільки 

більшість з них і спрямована проти обходу закону або використання численних 

прогалин в ньому. А серед самих осіб, що беруть участь у цьому заході, найбільша 
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кількість тих, хто свідомо йде на правопорушення з метою привернути увагу на 

критично нагальне питання, оскільки попередні спроби виявились марними.  Таким 

правопорушенням є захоплення об’єктів інфраструктури, приватних будинків, 

транспортних засобів, підприємств тощо. Прикладом подібної акції було оточення 

приміщення Київської міської ради представниками Євромайдану, для того, щоб 

привернути увагу ЗМІ та містян.  

       Подібні заходи не є і не можуть бути виправданими в контексті законодавства 

цивілізованої держави, і вкотре свідчать про необхідність вирішення нагальних 

питань до того, як хвиля невдоволення охопить таку критичну кількість населення, 

що йтиметься не про мирні зібрання, а про революційні події, які за будь-яких 

обставин, завжди були суспільним потрясінням. 

У сучасний період практика застосування права на мирні зібрання 

поповнилася новими видами і формами публічних акцій, які переслідують мету 

відкритого висловлення думок з певних резонансних суспільно значущих питань. 

Серед них, зокрема, процесії, різнотипні, такі, як мотопроцесії, автомобільні, та 

велопроцесії, та, звичайно, не потрібно забувати про процесії суден,  які є формою 

мирних зібрань, яка для найбільш ефектного привертання уваги держави до певних 

питань чи проблем [28, c. 24]. Можуть бути як протестними, так і непротестними, 

політичними і неполітичними. Конституція України гарантує можливість 

проведення таких процесій й обмежує місця проведення мирних зібрань. При цьому, 

можуть бути законодавчо встановлені спеціальні місця для проведення зібрань,  

введені на підставі закону або рішенням суду.  

Щодо судового  встановлення проведення зібрань, то це стосується тих, які б 

могли завдати шкоди громадській безпеці або призвести до виникнення загрози 

життю та здоров’ю третіх осіб (колізія основоположних прав). Наприклад, 

автомобільну магістраль міждержавного значення розглядають як таку, що є місцем, 

небезпечним для громадськості. Однак, при цьому, органи, які надають такі дозволи 

або заборони, повинні завжди розуміти, що необов’язковою є одна заборона, якщо 

варіант проведення зібрання є безальтернативним. 
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     Єдиним гарантом реалізації прав приватних осіб, щодо свободи зібрань 

залишається держава, яка повинна сприяти реалізації основоположних прав, а тому 

рішення про дозвіл чи заборону на проведення зібрання, має прийматися з  

урахуванням повного виваженого вивчення ситуації. Якщо проведення зібрання на 

автомобільній магістралі – єдиний спосіб привернути увагу держави до певної 

проблеми, а ті можливі наслідки, які виникають при цьому для третіх осіб є не 

такими соціально-тяжкими, то органи державної влади  не повинні забороняти 

проведення зібрання.  

       Однак, бувають ситуації, коли організатори прагнуть настання несприятливих 

наслідків для інших осіб, проведення на магістралі у час-пік зібрання, то це, 

відповідно, надає повноцінне право компетентним органам заборонити проведення 

зібрання, вжити заходів до щодо примусової заборони та прослідкувати за 

наслідками. Певною мірою про це йдеться в рішенні Європейського суду з прав 

людини у справі  «Barraco v France». При акції «Равлик», організованої в межах 

національного Дня протесту 25 листопада 2002 року у Франції, за якої активісти 

рухалися стратегічним шосе зі швидкістю 10 кілометрів на годину, невільними 

заручниками ситуації стали громадяни, права яких не мали бути обмежені 

акцією [239]. 

       Процесія суден останнім часом набуває популярності і є формою як 

привернення уваги громадськості до проблем довкілля, так і різновидом протесту 

екологічних міжнародних організацій проти забруднення навколишнього 

середовища [186, c. 105]. Такі акції досить ризиковані, оскільки зачіпають 

економічні і політичні інтереси впливових міжнародних гравців, реакції яких на 

подібні заходи завжди є показовими, аж до військової атаки чи судового 

переслідування.  

       Відомі судна всесвітньої організації Грінпіс «Rainbow Warrior» та «Arctic 

Sunrise», що здійснювали акції з метою привернення уваги до питань довкілля. 

Судно «Rainbow Warrior» протестувало проти французьких ядерних випробувань у 

Тихому океані, тому було затоплене французькими спецслужбами поблизу Окленда 

у Новій Зеландії у 1985 році. Хоча спершу офіційний уряд Франції заперечував свою 
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причетність до затоплення мирного судна Грінпіс, однак під тиском громадськості, 

було визнано фактично акт державного тероризму, внаслідок якого, окрім іншого, 

загинув працівник Грінпісу Фернандо Перейра. Після судового процесу, 

ініційованого Грінпіс проти уряду Франції, останній виплатив мільйон доларів, на 

які організація купила новий, більш досконалий «Rainbow Warrior» [262]. 

       Історія «Arctic Sunrise» була не такою оптимістичною. Екологічне судно 

курсувало в Печерському морі, де його активісти планували мирну акцію протесту 

проти видобутку нафти в Арктиці в межах програми «Захистимо Арктику». Бійці 

берегової охорони Російської Федерації захопили всіх без винятку учасників мирної 

акції, що за словами виконавчого директора «Грінпіс» Філа Редфорда, було 

найжорстокішою протидією мирній акції організації, починаючи з 1985 року. Проти 

усіх членів акції та екіпажу судна, включно з коком (а це 30 осіб 16 

національностей), було відкрито кримінальну справу за піратство, яку потім 

перекваліфікували на хуліганство, а через півроку фігуранти справи одержали 

документи про закриття кримінальної справи у зв’язку з амністією [37]. 

       Шокуючі дійства є порівняно молодим різновидом мирних акцій, що стрімко 

набуває популярності. Головною метою шокуючих дійств є негайне привернення 

уваги до нагальної проблеми, зволікання з якою, на думку протестувальників, має 

фатальні чи незворотні наслідки. Активно використовуються громадськими 

організаціями, зважаючи на головну мету – шокувати, примусити говорити й думати 

про зазначену проблему, а також на те, що шокуючі дійства є набагато 

мобільнішими й ефективнішими, порівняно з мітингом чи демонстрацією, до яких 

середньостатистична особа вже звикла. Зазвичай, це незручні питання, над якими 

пересічне населення не замислюється – зокрема, екологічні. 

До шокуючих дійств відноситься приковування активістів канатами до судна, 

акція протестувальників, що імітують власну обуреність щодо хутрових ферм, 

проникнення на об’єкт атомної станції з метою доведення її вразливості. Часто 

шокуючі дійства супроводжують мітинги [18, с. 46]. Протестувальники-вегетаріанці 

можуть просто організувати мовчазну акцію зі світлинами й відео, що демонструють 

процес забою тварин для добутку м'яса. Можуть бути як протестними, так і 
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непротестними, як політичними, так і неполітичними. Крайньою формою 

шокуючого протесту є дії оголених, які інколи спостерігаються від громадської 

організації «Femen».  

     Смартмоб та флешмоб є сучасною формою зібрання, основною 

характеристикою яких є мобільність – від наміру провести прилюдне зібрання з 

будь-якої тематики, аби привернути увагу громадськості, до втілення задуму може 

пройти кілька хвилин [81, c. 36–37]. Смартмоби можуть бути абсолютно різного 

характеру, зокрема це стосується і політизації, але при цьому, носять суспільно-

політичний характер, здебільшого для розв’язання соціально важливих питань чи 

проблем та залучення приватних осіб. Будь-яка людина може бути учасником такого 

дійства, які внаслідок смарт-оголошення, мобільно зібралися з метою 

перешкоджання встановлення паркану, що має огородити незаконну забудову. 

Учасники акції можуть бути незнайомі один з одним, або ж знайомі винятково в 

онлайн-режимі. На відміну від смартмобів, флешмоби є винятково масовим 

заходом, а не мирним зібранням.  

         Однак, такі форми, як фестиваль, музичний парад,  театралізована вистава, 

костюмований виступ,  вуличні святкування, концерт, а також будь-який публічний 

захід, можуть потрапити під категорію мирних зібрань, про які йдеться у статті 39 

Конституції України лише за умови, якщо такі мають на меті привернути загальну 

увагу до якогось нагального питання [95]. Це ніяк не означає, що подібні заходи не 

охороняються законом, навпаки, адже такі є масовими заходами, що, в залежності 

від масштабу й мети, вимагає особливої охоронної уваги саме зважаючи на свою 

масовість, а не акцію протесту чи привернення уваги. Ті з них, що є благодійними, 

влаштованими з метою отримання коштів задля надання цільової фінансової 

допомоги, потрапляють під категорію цілеспрямованих мирних зібрань.  

      Нині популярними є окремі різновиди зазначених масових заходів, що 

спрямовані на привернення уваги до нагального питання, зокрема костюмовані 

виступи. Такі є водночас і шокуючими дійствами, і дієвим способом привернення 

уваги до проблеми. Останнім часом виступи антиглобалістів супроводжують 

політичні та економічні форуми, важливі міждержавні заходи, такі, як саміти 
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представників різних країн, урядів, членів  Великої вісімки. Тобто, у світовому 

товаристві спостерігається тенденція до запобігання певних соціально-економічних 

та політичних процесів як в кожній країні зокрема, так і у світі загалом.  Найбільш 

відомою залишається  костюмована акція зоозахисників, схожих на тигрів, що 

проводилася  на Невському проспекті у Санкт-Петербурзі задля заборони тварин у 

цирках [121]. 

 Відомий організатор у світі Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (таємна 

повстанська армія клоунів) [263], дотепер активно агітують. Її склад – це активісти, 

що використовують прийоми клоунади, виступають  щодо заборони  застосування 

насилля проти корпоративної глобалізації, воєн та інших антисоціальних процесів, 

які відбуваються у світі, що дає змогу стверджувати про розвиток нових форм 

висловлювання громадської позиції.  

       Страйк працівників є особливим масовим заходом, право на який гарантовано 

статтею 44 Конституції України, а також  розділом ІІІ Закону України «Про порядок 

вирішення трудових спорів (конфліктів)». [95] Цей різновид масового заходу 

врегульовується нормами трудового законодавства.  

Нині досить часто учасники страйку виступають не за винятково свої 

професійні та трудові права, а починають залучати громадськість, звертаються до 

неї щодо необхідності зміни умов праці. Звертаючись до нормативного регулювання 

права на страйк в законодавстві України, то встановлені обмеження щодо його 

реалізації, в більшості випадків,  стосуються державних службовців чи посадових 

осіб юридичних осіб публічного права. 

Статтею 10 Закону України «Про державну службу» державні службовці не 

мають права залучати, використовуючи своє службове становище, державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної 

сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що 

організовуються політичними партіями, а також, не можуть брати участь у страйках 

та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного 

органу. 
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Статтею 12 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» встановлено, що посадові особи місцевого самоврядування не 

можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що 

перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом  

повноважень. 

Статтею 61 Закону України «Про національну поліцію» встановлено, що 

поліцейський не може бути членом політичної партії, не може організовувати 

страйки та брати в них участь. 

Статтею 41 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що персоналу 

оператора, провайдера телекомунікацій забороняється брати участь у страйках, 

якщо такі дії призводять до припинення функціонування мереж телекомунікацій чи 

надання телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення 

національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод людини». 

       У такий спосіб, очевидним є те, що мирні зібрання досить різноманітні, 

кількість їх різновидів постійно зростає, з’являються нові форми й методи 

привернення уваги до нагальної проблематики. У літературі зазначено, що до 

регламентації всіх можливих способів зовнішнього вираження суспільних інтересів 

учасників публічних заходів прагнути навряд чи потрібно.  

Натомість, на думку С. Симонової, за рахунок формулювання максимально 

загальних, але не позбавлених специфіки нормативних дефініцій окремих форм 

публічних заходів, можливо домогтися того, що майже всі публічні заходи будуть 

включені в систему зборів, мітингів, демонстрацій, ходів і пікетувань. Так, 

конференції, форуми, круглі столи та інші заходи справедливо відносити до зборів; 

пов'язаних із переміщенням флеш-моби – до демонстрацій тощо [183, c. 239]. 

З метою попередження визначення в межах однієї форми публічного заходу 

акцій, учасники яких здійснюють різні за своєю природою дії (проходження пішки – 

пересування на транспортних засобах), представляється допустимим обґрунтування 

в законодавстві нових форм публічних заходів, відмінних за критерієм об'єктивної 

сторони дій учасників. Дотепер існують винятки й відкриті питання щодо мирних 
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зібрань, а саме те, що вразливими моментами в контексті забезпечення 

вітчизняного законодавства, є поняття «свобода повноважень національних органів 

влади» та добросовісність її використання, а також позитивні й негативні обов’язки 

держави щодо дотримання гарантованого права на мирний мітинг. Насамперед, 

очевидною є розбіжність конвенційного підходу-тлумачення і 

внутрішньодержавного механізму. Європейська Конвенція про захист прав людини і 

основних свобод є документом, що повинен та створений задля захисту особи від 

свавільного втручання з боку органів державної влади при реалізації цих прав, та 

передбачає негативний обов’язок країн-учасниць Конвенції ні в якому разі не 

втручатись у гарантовані Конвенцією права [91]. Однак, при цьому існують і  

позитивні обов’язки держави –повноцінна реалізація  цих прав.  

       Якщо до 2014 року проблемою було надмірне й непропорційне втручання 

органів влади й правоохоронців у мирні зібрання, то за останні п'ять років 

спостерігається бездіяльність національної поліції, особливо, коли наявним є 

протистояння двох полярних мітингів. Відсутність спеціального закону фактично 

зв’язує руки правоохоронцям, які, зважаючи на впливовість керівництва політичних 

рухів, що протистоять одне одному, воліють не переступати межі чітко прописаних 

законів, і на практиці не діють, доки не отримають наказ, хоча Закон України «Про 

національну поліцію» не зобов'язує чекати на такий [54]. 

       Ще однією проблемою є відсутність дієвого механізму відповідальності 

посадових осіб за силове залучення працівників, студентів та інших категорій 

населення до участі у мітингу, що здійснюється внаслідок психологічного чи 

фізичного тиску, погроз звільнення, прямо чи приховано чи у будь-який інший 

спосіб. Крім цього, такий механізм має бути чітко прописаний у спеціальному 

законі про мирні зібрання. 

        Наступним відкритим питанням є те, з якого моменту зібрання втрачає свій 

мирний характер. Відомо й зрозуміло, що всі вищезазначені заходи мають бути 

мирними і без зброї. Мирні зібрання повинні обов’язково мати в основі дійства 

поведінку осіб мирного характеру. Зібрання вважається мирним, якщо його 

організатори мають мирні наміри. Однак, не завжди вдається провести межу, що 
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відділяє поведінку, образливу для опонентів, від провокаційної. Відповідно, за 

мирним зібранням, як і за будь-яким масовим заходом, завжди криється потенційна 

небезпека. 

Таким, що не має мирного характеру або втратило його, є зібрання, учасники 

якого масово умисно застосовують фізичну силу, зброю чи інші небезпечні 

засоби для заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб [121].  

Прийнятною є позиція вчених О. В. Тронько та Р. С. Мельник, які однозначно 

заявляють, що будь-які особи не мають права порушувати засади правової держави, 

демократичної держави, вони за будь-яких обставин повинні додержуватися норм 

Конституції та законів. Право на мирне зібрання закінчується там, де створюються 

перешкоджання або відбувається застосування сили, що завдає шкоди правам та 

охоронюваним законом інтересам третіх осіб [95]. 

           Зважаючи на негативну судову практику, необхідно зосередити увагу на 

відповідальність організаторів і учасників мирного зібрання у разі, якщо таке 

виходить з-під контролю й перетворюється на екстремістський мітинг. Насамперед, 

потрібно усвідомлювати, що організатори мирного мітингу не можуть нести 

абсолютну відповідальність за наміри чи дії всіх учасників акції, адже така, 

зазвичай, охоплює заздалегідь непрогнозовану кількість зацікавлених, отже, не 

може бути вимогою покласти відповідальність на ініціатора чи ініціативну групу.  

       Відтак, за будь-якої масової акції зберігається гіпотетична небезпека 

переростання мирного мітингу у немирний. Однак, відповідальність, згідно з 

чинним законодавством, у такому разі, мають нести лише ті, хто безпосередньо 

помічений у протиправній поведінці. Потрібно внести зміни у Кримінальний кодекс 

України, що стосується екстремістських дій під егідою загальної ініціативи мирного 

мітингу як обтяжуючу обставину. Будь-яка відповідальність організаторів мітингу у 

такому разі виключається, якщо вони не знали й не могли знати про незаконні дії та 

наміри когось з учасників [203]. 

       Водночас, для забезпечення гарантованого правопорядку, необхідно 

рекомендувати організаторам безпосередньо перед початком масової акції 

звернутися до мітингувальників з промовою, в якій ще раз акцентувати увагу на 
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мирний її характер, недопущення протизаконних дій чи закликів, а також з 

рекомендацією, за необхідності, дати відсіч особам, які використовують мирну 

акцію як майданчик для агресивних дій.  

      На окрему увагу заслуговують мирні зібрання, які демонструють зневагу до 

національної історії, оскарження її подій або ж зібрання, що привертають увагу до 

питань релігійного характеру. Зважаючи на те, що останнім часом до парламентів 

європейських держав активно проходять партії правового спрямування, 

проігнорувати зазначене питання означало б дати зелене світло всім впливовим 

політичним гравцям, які ладні підвищувати власний політичний рейтинг 

популістськими гаслами на шкоду міжнародному іміджу України.  

З огляду на це, потрібно мати законодавчо закріплені критерії розмежування 

мирного мітингу від немирного. Такі чітко прописані у Керівних принципах щодо 

свободи зібрань ОБСЄ, відповідно, важливо прийняти закон про їх ратифікацію 

[173, c. 363].  

Відсутність критеріїв законодавчої кваліфікації на практиці призводить до 

того, що, по-перше, адміністративні суди мають широке поле для зловживань, про 

що свідчить негативна судова практика; по-друге, відповідне поле для перевищення 

повноважень мають органи поліції; по-третє, з правового регулювання випадає т. зв. 

стихійний мітинг, який може мати цілком мирний характер, але не вписуватись у 

практику правоохоронних органів та адмінсудів. При цьому, сьома стаття Закону 

України «Про національну поліцію» встановлює:  

- «…при виконанні своїх обов’язків, поліція не повинна порушувати права і 

свободи людини, гарантовані Конституцією, та законами України, чи 

міжнародними договорами України, які ратифіковані Україною» [173, c. 

363]. 

       Звісно, прослідковується наявна проблема між інтересами суспільства та 

правами приватної особи, в разі спонтанного виникнення конфлікту, здійснення 

обмеження прав, що встановлені 11 статтею Конвенції, може бути застосованим, 

лише за наявності деяких умов, а саме: переслідування законної мети, зокрема, 

застосовування в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 
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заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, або для захисту прав і 

свобод інших осіб, вони встановлені законом; вони є необхідними в 

демократичному суспільстві [91].  

      У контексті національного законодавства, жоден з попередніх пунктів не 

порушується, щоправда, з огляду на тривалість вітчизняної кодифікаційної роботи, 

існування численних прогалин стало звичайним явищем, як і породжуваний ними 

нечуваний розмах обходу закону. Останній особливо припадає на регулювання 

права мирного зібрання і посідає особливе місце в практиці адміністративних судів, 

про що йтиметься пізніше (п. 2.3). Відтак, якщо йдеться про обмеження, 

«встановлені законом», то необхідно розуміти, що такі мають бути доступними, 

зрозумілими й передбачуваними. Закон має бути доступним для розуміння всіх 

зацікавлених осіб і не допускати різнотлумачень. У сфері дії українського 

законодавства, різнотлумачення зафіксовані Європейським судом з прав людини                   

(далі – ЄСПЛ) у справі «Вєрєнцов проти України» [191].  

Якщо проаналізувати щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні за останні п’ять років, можна простежити певну динаміку. У 

2013 році у доповіді було акцентовано увагу на недотриманні права на мирний 

мітинг, сваволю адмінсудів і загалом, проблематичність з реалізацією цього 

конституційного права [227].  

Однак, з кожним роком Омбудсмен все менше й менше звертає увагу на цю 

проблему, яка, не зважаючи на щорічні доповіді, залишається відкритою. Так, 

документ за 2016 рік розділом 10 коротко озвучує стан дотримання соціально-

економічних прав людини, про політичні окремим розділом не йдеться. Однак, 

Розділ 5 «Спеціальні провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» акцентує увагу на резонансні події, зокрема, мітинги немирного характеру 

(як 31 серпня 2016 року біля стін Верховної Ради) та провадження про порушення 

прав і свобод людини під час розслідування резонансних справ. Відділом 

спеціальних проваджень в межах провадження Уповноваженого з прав людини, 
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зібрано інформацію щодо незаконного утримання, тілесних ушкоджень та інших 

порушень [227]. 

       У результаті розслідування подій здійснення цих заходів 31 серпня 2015, 

встановлено низку порушень конституційних прав та свобод затриманих осіб, які є 

системними для правоохоронних органів України, й на які Уповноваженим з прав 

людини неодноразово зверталася увага керівництва ГПУ та МВС України [228]. 

У своїй останній доповіді за 2017 рік Уповноважена Верховної Ради України 

обмежилася коротким сьомим розділом «Стан дотримання соціально-економічних 

прав людини в Україні», а про політичні теж не йшлося взагалі [229].  

        Коли йдеться про зміст права на свободу мирних зібрань, необхідно розуміти, 

що з огляду на останні виклики ХХІ століття, посилюється динаміка таких зібрань. 

Самі заходи відбуваються частіше, їх учасників стає більше, також з’являються нові 

форми й методи проведення таких зібрань – від мовчазної акції до хресної ходи. Ці 

виклики, що є тестом на міцність цінностей європейської демократії, не проходять 

повз правову систему сучасної України, що задекларувала відданість зазначеним 

цінностям й взяла на себе міжнародно-правові зобов’язання.  

      Якщо до 2014 року в нашій державі основною проблемою щодо права на 

свободу мирних зібрань було його зловживання владою з боку посадових осіб, 

підкріплені рішеннями адміністративних судів, то нині за останні п’ять років, 

змінюється сама динаміка масових акцій та ризики, пов’язані з такими. Зловживання 

спостерігаються вже з боку проросійських політсил та підривних угруповань, що, 

користуючись гарантованими Конституцією України, правами й свободами, 

використовують їх задля дестабілізації ситуації в Україні й провокації обмеження 

права на мирне зібрання.  

       Натомість в Україні існують свої тенденції, які також впливають на загальну 

динаміку зібрань, їх форми та методи.        

 На внутрішню динаміку зібрань в Україні впливають такі чинники: 

 недосконалість українського законодавства й численні прогалини, що 

пояснюється відсутністю політичної волі, політичним протистоянням й 

недостатньою зрілістю вітчизняного політикуму; 
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 відсутність дієвих механізмів врегулювання нагальних питань й відсутність 

дієвого зворотнього зв’язку між суб’єктом адміністративно-владних повноважень і 

громадянином, що усвідомлює власні конституційні права. Парадоксальна 

ситуація, за якої декоративність конституційних прав посилюється надмірністю 

адміністративно-владних повноважень;  

 бідність населення, подолання якої є важливою запорукою громадянської 

зрілості українців, адже за умов відчутного майнового розшарування, складається 

сприятливе середовища для різноманітних екстремістських явищ, що розмивають 

межу між мирним мітингом і заколотом; 

 агресія з боку Російської Федерації, яка офіційно визнана Указом Президента 

України № 390/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення 

державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в 

Україні» [62]. Введення воєнного стану з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 

року строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року було  саме 

наслідком дій з боку Російської Федерації. Режим воєнного стану було обмежено 

до 25 грудня. Воєнний стан, окрім іншого, передбачає обмеження права на мирні 

зібрання. Вищезазначене Рішення РНБО має таємний дванадцятий пункт; 

 історичний сепаратизм т. зв. фактично оскаржуваних територій; 

 ескалація міжконфесійного конфлікту, що має місце після набуття Україною 

Томосу.  

       У будь-якому разі, необхідно враховувати останні виклики й не давати 

можливості для зловживання конституційним правом тим, хто власними діями 

прагне підірвати конституційний лад нашої держави. Україна, долаючи власні 

негаразди, не стоїть осторонь загальноєвропейських тенденцій, які, з огляду на 

реалії інформаційного суспільства, стають загальновідомими і як ніколи, 

потребують адекватного унормування на рівні національного законодавства.  

       Для конструктивного вирішення питання щодо реалізації конституційної 

гарантії права на мирний мітинг, можливо розробити кілька варіантів дій. 
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Найкращий результат можливий за комплексного підходу, що передбачає прийняття 

профільного закону та одночасне внесення змін у інші нормативно-правові акти, які 

тією чи іншою мірою пов’язані з профільним. Насамперед, важливо визначити, що є 

мирним зібранням, право на яке гарантується Основним Законом України [95].  

Необхідно врахувати останні тенденції масових акцій, що мали місце у 

Європі, впливають на суспільну свідомість, і головною особливістю яких є їх 

непрогнозованість. Міграційні питання, зростання популярності партій, оскарження 

кордонів, міжконфесійний конфлікт,  криза сучасного МП, криза ООН – все це має 

місце.  

Відтак, зважаючи на нагальність питання законодавчого врегулювання 

мирного зібрання в Україні, що обумовлена відсутністю у національному 

законодавстві спеціального закону та механізму реалізації, гарантованої 

Конституцією України та Європейською Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод [59], Протоколами № 1, 2, 4, 7 та 11 Конвенції від 

17.07.1997 р.; враховуючи неодноразові рекомендації Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ), як у рішенні від 11 квітня 2013 року, заяви № 20372/11 

справи «Вєренцов проти України» [191], обов’язковість на які визначена Законом 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477- IV [45], визнаючи особливий стан, 

зумовлений Антитерористичною операцією на Сході Україні й розуміючи, що 

законодавча прогалина стосовно свободи мирних зібрань може бути використана 

ворожими елементами в Україні і погоджуючись з тим, що право мирного зібрання, 

так само, як і вільного висловлення думки шляхом мирного зібрання, є надбанням і 

однією з фундаментальних цінностей цивілізованого демократичного суспільства. 

У такий спосіб, зважаючи на нагальність питання правового регулювання 

права на мирні зібрання, необхідно розуміти, що в контексті українського 

законодавства, йдеться про вдосконалення нормативного регулювання зазначеного 

конституційного права. Крім того, потрібно врахувати виклики, які нині постали на 

сучасному етапі як перед Україною, так і перед світовою цивілізацією.  
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Наша держава, що прямує шляхом демократичних цінностей європейської 

цивілізації, має виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання, при цьому, має 

бути враховано факт військової агресії Російської Федерації та її перманентні дії, 

спрямовані на загострення міжнаціональної ворожнечі та загальну дестабілізацію 

ситуації в Україні. Натомість, на сучасному етапі державно-правового розвитку 

нашої держави, іноземна агресія не може бути приводом для обмеження 

конституційних прав громадян. Саме задля цього, необхідне зазначене 

вдосконалення нормативного регулювання права мирного зібрання й посилення 

відповідальності для тих, хто тією чи іншою мірою, зловживає цим правом та 

використовує його для екстремістських цілей.  

 

1.3  Місце права на мирні зібрання в системі прав людини 

 

      Цивілізоване суспільство довгі століття крокувало до таких власних цінностей, 

як гуманізм, толерантність, демократичність, повага до думки опонента тощо. У 

аналітичному звіті Центру політичних і правових реформ 77 за 2017 рік зазначено, 

що свободою мирних зібрань визнається явище, що має характер пов’язаного з 

низкою інших правових інститутів [196, c. 32]. 

       Право на свободу мирних зібрань починає свій розвиток ще до його офіційного 

визнання державами в світі. Верховний Суд США вказував, що право на свободу 

мирних зібрань є невід’ємним атрибутом громадянства за вільного уряду (Case De 

Jonge v. Oregon 299 U.S. 353 (1937) (24 січня 2017 р.) Це право пов’язане зі 

свободою демонстрації своїх поглядів, адже мирне зібрання – це, передусім,  

інструмент звернення уваги органів державної влади  [196, c. 32]. 

    Особлива увага в Конституції України приділена питанню закріплення прав і 

свобод людини та громадянина, що закономірно, оскільки нині такі є 

загальновизнаною найвищою суспільною цінністю. З огляду на принцип 

верховенства права, зафіксований у статті 8 Конституції України, не держава 

створює право, а навпаки, право є основою організації і життєдіяльності держави в 

особі її органів і посадових осіб, інших організацій. Отже, не держава надає права і 
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свободи людині, а народ створює право, щоб насамперед, обмежити ним державну 

владу. Адже в правовій державі владі притаманні певні межі, які вона не може 

переступити [88, с. 36].  

      Вітчизняний конституціоналіст, А. М. Колодій акцентує увагу на те, що 

Основний Закон України розрізняє права та свободи, відтак, на думку вченого, 

свобода є первинним поняттям і саме тому розрізняють природні права, які 

пов’язані з соціально-політичним статусом людини і громадянина [88, с. 36]. Крім 

того, Конституція України розрізняє права людини і права громадянина. Якщо 

перші пов’язані з людською істотою, її існуванням та розвитком, то права 

громадянина визначають сферу відносин людини і суспільства. Право на свободу 

мирного зібрання, зазначене у статті 36 Основного Закону України, дослідник 

визначає як право громадянина [88, с. 36]. 

      Існують різні класифікації прав людини і громадянина. В залежності від 

наукових теорій та думок, обраного критерію, склалася певна послідовність 

генезису класифікації прав людини – від найбільш простих видів до складних 

систем взаємопов’язаних прав людини [126, c. 298–301]. Найперша класифікація 

прав людини, в основі концепції якої лежить генераційний підхід, була розроблена 

ще науковцем Карелом Васаком у Франції [142, c. 156]. Його поділ прав передбачав 

три покоління, де перше покоління складають громадянські та політичні права, до 

другого віднесено культурні та соціально-економічні права, третє включало 

колективні права або солідарні. 

    Конституція України у другому розділі закріплює такі групи прав: політичні, 

економічні, соціальні, екологічні, сімейні, культурні, особисті. Зважаючи на таку 

градацію, право на свободу мирного зібрання належить до політичних прав, що 

передбачає можливість людини і громадянина брати участь у громадському житті, 

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи державних органів, їх службових осіб і 

об’єднань громадян, критикувати недоліки в роботі, а також безпосередньо брати 

участь в різних об’єднаннях громадян.  

На думку Колодія А. М., конституційна гарантія права на свободу мирних 

зібрань передбачає обмеження. Насамперед, йдеться винятково про мирний 
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характер зібрання, яке має відбуватися без зброї, а також зазначає, що це право 

поширюється тільки на громадян України [88, с. 36]. У такий спосіб, право на 

свободу мирного зібрання є класичним політичним правом громадянина, тобто тим, 

що визначає сферу відносин людини і суспільства, пов’язане з обов’язками влади 

утримуватися від певних дій і передбачає певні обмеження.  

 Більшість науковців відносить право на мирні зібрання до політичних прав. 

Вчені вважають, що політичні права є неодмінною умовою функціонування всіх 

інших видів прав та є невід’ємним атрибутом цивілізованого суспільства; вони 

спрямовані не на захист незалежності людини, а на прояв як активного учасника 

політичного процесу в державі [87, c. 336].  

Так, В. І. Козлов визначає політичні права і свободи як такі, що належать особі 

як члену політичного співтовариства, та фактично визначають участь людини у 

політичному житті держави [86, c. 45–50]. На думку вченого, політичні права є тим 

засобом, за допомогою якого громадянське суспільство обмежує державну владу, 

дослідник поділяє політичні права і свободи на індивідуальні та колективні та 

відносить до останніх ті, «які реалізувати одноособово неможливо», зокрема право 

на мирні зібрання [86, c. 45–50]. 

Українські вчені А. Є. Шевченко, М. М. Денісова, О. С. Денісова також 

зазначають, що право на мирні зібрання є, передусім, саме політичним правом 

невеликої кількості осіб на проведення  заходів та дій, які не заборонені 

Конституцією, в місцях, дозволених владою та, зазвичай, спрямованих на 

оприлюднення власної позиції щодо окремого питання або окремих питань, які 

становлять велику значущість. На думку науковців, лише такі зібрання мають мету 

участі у політичному житті держави та суспільства [220, c. 34–35].  

Інші науковці ніяк не підтримували попередні висловлювання, та вважали, що  

в підґрунті мирних зібрань лежить саме бажання осіб висловити будь-яку позицію 

або думку, і не лише політичну, а й соціально важливу. Звертаючись до                             

Р. С. Мельника, прослідковано, що «головною метою мирних зібрань є вираження 

поглядів або їх формування…. Конституція України, фіксуючи право приватних 

осіб збиратися мирно, не обмежує такі збори лише політичною метою, створюючи у 
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такий спосіб, для приватних осіб можливість брати участь не лише у політичному 

житті, але й захищати спільно інші свої права, свободи, чи інтереси. У такий спосіб, 

обмін думками та поглядами з неполітичних питань є також можливим у межах 

реалізації права на мирні зібрання» [120, c. 50]. Подібної позиції притримується і 

Л.В. Ярмол, яка стверджувала, що суб’єкти при здійсненні права на мирні зібрання, 

можуть, крім поглядів, виражати і думки  чи віру (щодо релігійних зібрань), які є 

складовими свідомості, передусім. На думку вченої, реалізація інших прав та свобод 

суб’єктів також може бути метою мирних зібрань [232, c. 331–336]. 

Окремі науковці підкреслюють дуалістичний характер права на мирні 

зібрання, стверджуючи, що воно знаходиться на межі між політичними й іншими 

правами.  

В. Ф. Матвєєв, розглядаючи природу цього права ще в ХIХ ст., вказував, що 

воно має ті якості політичних прав (за термінологією автора, «публічних прав в 

тісному сенсі»), та при цьому повинно здійснюватися лише в неполітичних 

інтересах – «громадяни можуть збиратися для обговорення своїх приватних справ, 

які не мають ніякого відношення до політики і не представляють ніякого інтересу 

для державної влади…» [119, c. 6].  У тому разі, коли суб'єкти реалізують право в 

політичних цілях, то може йтися вже про його політичний характер, що має на увазі 

можливість брати участь в управлінні справами держави за допомогою публічних 

зібрань, які скликаються для обговорення політичних питань, формування у 

населення певного ставлення до цих питань [119, c. 8].   

М. А. Яковенко визначала приналежність права на публічні заходи, зважаючи 

на мету, яку вони можуть переслідувати. Так, вчена зробила висновок, що право на 

зібрання, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування відноситься до політичних прав 

і свобод, за допомогою яких забезпечується можливість участі осіб в управлінні 

справами суспільства і держави, за допомогою позначення і обговорення 

проблематики, а також спонукання органів влади прийняти те, чи інше рішення 

[233, c. 31]. 

З огляду на це, можна констатувати, що право на публічні заходи, 

проголошене в статті 39 Конституції України, має складний, дуалістичний характер. 
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Воно дає змогу суб'єкту права використовувати його як в політичних, так і в 

неполітичних інтересах. Така диференціація проводиться за метою реалізації права, 

відповідно до якої виділяють право на публічні заходи, що проводяться в 

політичних цілях в межах реалізації права на участь в управлінні справами держави 

(право на політичні публічні заходи або право на маніфестацію), і право на публічні 

заходи, які не припускають будь-яких політичних цілей (або право на неполітичні 

публічні заходи) [69, c. 21–22]. Право на мирні зібрання тісно пов'язане з іншими 

фундаментальними компонентами демократії і плюралізму, з основами 

конституційного ладу, іншими правами і свободами людини і громадянина (зі 

свободою вираження поглядів та одним з її сучасних проявів – правом на 

комунікацію, політичним плюралізмом, правом на участь в управлінні справами 

суспільства, держави і в здійсненні місцевого самоврядування, виборчими правами і 

правом на участь в референдумі, правом на об'єднання, правом на звернення, 

свободою совісті і віросповідання, правом на самозахист тощо. 

У науковій літературі зазначено, що за своєю природою, право на свободу 

мирних зібрань є спорідненим із такими правами, як право на свободу вираження 

поглядів,  асоціацій, чи право на петицію та з іншими правами, реалізація яких 

спрямована на т. зв. «розмову» особи з державою [182, c. 97–107]. Так, М. М. 

Денісова стверджувала, що при розмежуванні права на свободу вираження поглядів 

і права на свободу зібрань, немає ніякої практичної цінності, оскільки різниця 

вказаних прав між носієм та механізмом реалізації є очевидною. Схожу думку 

висловлює й  Л. А. Нудненко, яка зазначала, що право на свободу зібрань, мітингів, 

демонстрацій й пікетування випливає зі свободи думки й слова (природні, 

невідчужувані свободи) та наслідує їх природний, невідчужуваний характер 

[34, c. 18]. Однак, на думку М.Л. Середи, існує велика необхідність у здійсненні 

розмежування  свободи зібрань та свободи вираження поглядів. При здійсненні 

правового аналізу цього явища, наприклад пікет, основними властивостями є 

мирний характер, публічність, спрямованість на вираження позиції з різних питань 

тощо, пікет характеризується ознаками мирного зібрання. Якщо розглядати 

одиночний пікет, то такий вже не підпадає під захист Конституції України, а саме 
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ст. 39, і з’являється питання про надання правового захисту цьому явищу [182, c. 

97–107]. 

На практиці при реалізації права на одиночний пікет, зазвичай він, 

розглядається як форма мирних зібрань, але через відсутність більш детальних 

положень щодо нормативного регулювання цього явища виникає необхідність у  

правовому дослідженні [147]. Однак, коректнішою є думка М. Середи щодо 

відсутності законодавчого врегулювання стосовно одиночних пікетів, то 

гарантування, передбаченого ст. 34 Конституції України, розповсюджується і тут. У 

такий спосіб, він вказує все ж таки на відмінності між свободою зібрань та 

свободою висловлювань, виділяє відмінність між ними, а саме, що право на мирні 

зібрання може бути реалізовано лише групою осіб, тоді як право на свободу 

вираження поглядів може бути реалізовано і однією особою [182, c. 97–107]. 

       Право на свободу мирних зібрань тісно пов’язане і з правом на свободу совісті і 

релігійних переконань. Цікаво, що свобода совісті і релігійних переконань 

закріплена у Законі України «Про свободу совісті і релігійні організації» від 1991 

року, що нині є чинним в порядку правонаступництва. Документ має об’єктивні 

численні зміни і доповнення, обумовлені набуттям незалежності, прийняттям 

Конституції України, набуттям Україною Томосу, та іншими суспільними змінами. 

При цьому, закон чітко прописує основні положення, зокрема, що є релігійною 

організацією, а що – релігійною громадою, правовий статус релігійних  управлінь і 

центрів, монастирів, релігійних братств та місій, духовних навчальних закладів, аж 

до статутів релігійних організацій, що з моменту їх реєстрації, є юридичними 

особами [55, с. 260]. 

      Виникає логічне запитання – якщо у Законі України «Про свободу совісті і 

релігійні організації» так розлого унормована конституційна свобода совісті та 

релігії, чітко прописані всі особливості заснування й діяльності релігійних 

організацій, чому інше конституційне право – політичне право на мирні зібрання 

досі не виділене у єдиному повноцінному нормативно-правовому акті, але й має 

впливових опонентів щодо своєї законодавчої унормованості?  
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Значна кількість запитань зумовлена розмежуванням права на мирні зібрання  

та права на організації (асоціації, об’єднання). Ці політичні колективні права, 

очевидно, мають споріднену природу; у великої кількості правових актів у сфері 

прав людини ці права викладаються у межах однієї статті. Поєднує  ці права те, що  

обидва належать до колективних прав, які реалізуються спільними діями. 

Основна відмінність між  ними полягає у тому, що зібрання по суті є 

тимчасовим об’єднанням, а асоціація – постійним, розрахованим на певну 

тривалість; між членами зібрань не існує того особливого зв’язку, який виникає між 

членами асоціації.  

Найбільшою відмінністю між цими права є зорієнтованість намірів/ідей/думок  

усіх учасників. У разі зібрання, що має на меті орієнтованість лише на теперішні 

події, то асоціації створюються для подальшої співпраці в майбутньому. Тобто, 

основна мета, яка змушує людей зібратися разом для проведення зібрання, зазвичай, 

не постійна, ніж та мета, що спонукає людей до об’єднання в асоціації. Звісно, 

асоціація переважно забезпечує набагато тісніший рівень взаємодії між 

співучасниками, ніж мирні зібрання [182, c. 97–107]. 

Тісний історичний зв’язок право на мирні зібрання має з правом на колективне 

звернення (петиції). Цей зв'язок має не так формальний, як сутнісний характер: 

звернення громадян, як і публічні заходи, являють собою один із проявів «діалогу» 

між громадянами і державою, форму безпосередньої демократії і найважливіше 

джерело інформації. Крім того, в ході публічних заходів, можуть вироблятися різні 

резолюції, вимоги до органів державної влади та місцевого самоврядування, в яких 

виражається воля громадян, присутніх на публічний захід. У зазначених випадках 

право на проведення публічних заходів фактично виступає передумовою 

вироблення і оформлення колективних звернень громадян, у зв'язку з чим, зазначені 

резолюції і вимоги повинні розглядатися уповноваженими органами в порядку, 

встановленому для розгляду звернень громадян [233, c. 31].  

Втім, на думку М.Л. Середи, враховуючи існування значної кількості 

спільного та наявність зв’язку, права все ж таки мають і відмінності. Якщо йдеться 

про спільне, то реалізованість прав групою людей саме їх і об’єднує. Тобто, у 
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такому разі, наявна колективна воля [182, c. 97–107]. Натомість, виділяють і 

короткостроковість цілей, також права мають подвійну природу, а саме 

спрямованість на досягнення політичних  та власних цілей. Однак, виділяють і 

відмінності, а саме право на мирні зібрання реалізується з метою подання петиції, 

можливо, але це не більшість випадків. Крім того, для подання петиції не є 

обов’язковою фізична присутність підписантів, які можуть зробити це завдяки 

сучасним засобам комунікації, тоді як для проведення зібрання фізична присутність 

учасників є обов’язковою. 

Іншим правом, близьким за змістом до мирних зібрань, є право на спротив 

незаконним діям влади, яке може мати колективну форму. Вже у Декларації 

незалежності США 1776 р. проголошувалося право народу на зміщення уряду. 

Відповідні норми щодо спротиву неконституційній владі містить і Конституція 

Німеччини 1949 р. Навіть відсутність закріплення такого права у національній 

конституції не може свідчити про неможливість його реалізації, про що свідчать, 

зокрема, події 2000 р. у Сербії, 2001 р. на Філіппінах, низка «кольорових революцій» 

на пострадянському просторі, зокрема, події Помаранчевої революції 2004 р. та 

Революції гідності 2013–2014 рр. в Україні. Для реалізації такого колективного 

права, процедурні форми не існують і їх законодавче закріплення навряд чи 

можливе, наголошуючи, втім, на «мирному характері народної дії». Відповідне 

право реалізується, зокрема, через проведення мирних зібрань, але вони не є єдиною 

формою його реалізації (можливі страйки, судові позови, створення організацій 

спротиву тощо). Але при цьому, відповідні зібрання відрізняються від «звичайних» 

масовістю та несанкціонованістю; навряд чи може йтися про необхідність 

дотримання при цьому тих обмежень, що, зазвичай, висуваються перед мирними 

зібраннями. Крім того, такі зібрання за наслідками для суспільства та влади, 

необхідно вважати не просто висловлюванням політичного погляду, а й проявом 

народного суверенітету [34, c. 16]. 

В останні роки конституційне право на проведення мирних зібрань тісно 

пов'язане з правом на комунікацію, зокрема з використанням мережі Інтернет. 

Право на комунікацію дає змогу, за допомогою інтернет-технологій, оперативно 
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вирішувати багато питань, пов'язаних з організацією конкретних публічних заходів: 

оповіщення про час і місце проведення публічного заходу, проведення попередньої 

агітації, формування основних вимог, резолюцій публічного заходу, а також 

висвітлення ходу його проведення. Взаємозв'язок цих прав не врегульований 

законодавством, що є прогалиною в нормативному регулюванні цього кола 

суспільних відносин. У зв'язку з цим, необхідно на рівні закону передбачити 

приймання повідомлення для місцевого самоврядування та органів державної влади 

про проведення конкретних публічних заходів, взаємодію з їх організаторами, а 

також іншими зацікавленими громадянами, зокрема з використанням мережі 

Інтернет, що додасть гласності процесу узгодження місця і (або) часу проведення 

публічних заходів і підвищить оперативність прийняття сторонами рішень, 

вирішення можливих розбіжностей, при цьому з обов’язковим зазначенням 

реквізитів: даних організаторів, цілей, характеру, часу, місця та маршруту 

проведення, складу і кількості учасників [233, c. 31]. 

Якщо проаналізувати практику Європейського суду з прав людини, то можна 

знайти чітку відповідь на запитання взаємодії права на мирні зібрання з іншими 

правами людини. Суд неодноразово зазначав, що захист свободи вираження 

поглядів є однією з цілей свободи зібрань та об’єднань [32, c. 658]. Суд напрацював 

відчутну практику з цього питання, у процесі якої постали окремі висновки-

визначення, що з 1995 р. є обов’язковими для нашої держави [59].  

Зокрема, Суд відмічає, що свобода мирних зібрань, гарантована 

Європейською конвенцією (далі – Конвенції) про захист прав людини і 

основоположних свобод, а саме 11 стаття є невід’ємним правом,  виступає як lex 

specialis, відіграє автономну роль і має конкретну сферу застосування; права, 

гарантовані статтею 11 Конвенції, пов’язані з політичними та соціальними 

цінностями демократичного суспільства, а також значною мірою розвивають і 

доповнюють право на свободу совісті, думки і релігії, гарантовані статтею 9 

Конвенції, а також, свободу вираження поглядів, зазначену у десятій статті 

документу; права, зазначені у статтях 9, 10, 11 Європейської конвенції про захист 

прав людини і основних свобод, пов’язані з груповими заходами, зокрема, 
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маніфестаціями; однією з цілей свободи мирних зібрань, гарантованих статтею 11 

Конвенції, є захист особистих думок, гарантований статтею 10 документу [59]. 

       Відтак, з огляду на практику ЄСПЛ, конституційне право на свободу мирних 

зібрань є невід’ємним правом, що виступає як lex specialis, відіграє автономну роль і 

має конкретну сферу застосування, пов’язане з іншими правами і є індикатором 

цивілізованого демократичного суспільства. Зважаючи, що згідно з Конституцією 

України, головним джерелом влади є народ, право мирного зібрання має бути 

дієвим інструментом заручитися волею народу, дізнатися про народні настрої задля 

подальшої розбудови політико-правової сфери держави. 

       Важливо, що поняття «мирні зібрання» судом тлумачиться автономно, тобто не 

обов’язково відповідатиме національному законодавству. Однак, в контексті 

законодавства України, це тлумачення, будучи міжнародно-правовою нормою, має 

статус внутрішнього права, про обов’язковість якого свідчать вищезазначені Закон 

про ратифікацію Конвенції від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, а також Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV [45]. 

       Коли йдеться про зібрання, необхідно розуміти, що стаття 11 Конвенції захищає 

саме ті з них, які є мирними, ненасильницькими, тому важливо усвідомлювати, чи 

мають організатори мирні наміри – привернути увагу суспільства і держави до 

певної проблеми, чи спровокувати заворушення, які потенційно спрямовані на 

дестабілізацію ситуації в місті, регіоні, державі. З огляду на це, на законодавчому 

рівні має бути офіційне визначення того, що є мирний мітинг і встановлені критерії 

розмежування, що кваліфікують мирний мітинг й відокремлюють такий від інших 

масових акцій, що не підпадають під дію Конвенції [91]. 

Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, констатовано, що 

немирними є ті зібрання, під час організації яких метою є насильницьке досягнення 

цілей. Так, це обґрунтовано в рішенні «Stankov and the united Macedonian 

organisation Ilinden v. Bulgaria» від 2 жовтня 2001 р. Суд «нагадав, що ст. 11 

Конвенції тільки захищає право на мирні зібрання. Це поняття – згідно з 
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прецедентним правом Комісії, не охоплює демонстрації, в яких організатори і 

учасники мали насильницькі наміри [243]. 

Отже, основна дефініція «права на мирні зібрання» є такою: це одне з 

політичних колективних прав певної групи осіб з метою провести будь-які, не 

заборонені Конституцією та законами України дії та заходи, задля висловлення та 

оприлюднення їх колективної позиції щодо конкретного питання або питань, які 

становлять значущість. Це право, незважаючи на спорідненість з іншими правами, 

пов’язаними із соціальною комунікацією, є самостійним правом. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Періодизація становлення та розвитку права свободи мирних зібрань в історії 

світової та вітчизняної правової думки  включає окремі етапи, для кожного з 

яких характерні особливі підходи до поняття, видів, порядку організації й 

проведення мирних зібрань: період вічових зібрань (VІІІ–ХІ ст. ст.); період 

становлення Магдебурзького  права (ХІІІ – перша половина ХVІІ ст. ст.); 

Імперський період (ХVІІІ ст.); період становлення української політичної 

еліти (ХІХ – початок ХХ ст. ст.); період національно-визвольних змагань 

(перша половина ХХ ст.); Радянський період (1919–1991 рр.);  період 

становлення Незалежної України (1991–2013 рр.);  Новітній період (2013–2014 

рр. – дотепер). 

2. Еволюція інституту мирних зібрань пов’язана з процесами його змістовного й 

структурного ускладнення, яке полягає у розширенні предмету регулювання, 

збільшенні видів і форм публічних заходів, розмежуванні повноважень щодо 

гарантування та порядку проведення мирних зібрань між різними рівнями 

влади. Виділення етапів й виявлення їх особливостей дає змогу простежити 

історичну спадкоємність правового регулювання публічних заходів, а також 

виявити потенційні проблеми.  

3. Під поняттям «мирне зібрання» необхідно розуміти особливу форму 

громадянської активності, що являє собою добровільне, відкрите, безоплатне, 



87 
 

прилюдне зібрання неозброєних осіб, ініційоване як засіб забезпечення участі 

громадян та їх об’єднань у вирішенні суспільно значущих питань державного 

чи місцевого значення, яке не супроводжується актами насильства чи 

закликами до насильства, не суперечить Конституції України й чинному 

законодавству. 

4. «Право на свободу мирних зібрань» визначається як право неозброєних людей 

на добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, цілеспрямовану, з 

додержанням вимог законності, масову акцію, пов’язану з обговоренням 

суспільно значущих питань державного або місцевого значення, дій, рішень 

чи актів органів публічної влади, шляхом декларування думок, пропозицій, 

заяв, вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань з метою 

задоволення потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи 

культурній сферах. 

5. Поняття виду мирного зібрання запропоновано визначати крізь призму 

сукупності способів зовнішнього вираження суспільних інтересів учасників 

публічного заходу. Система видів та форм мирних зібрань законодавчо 

окреслена зборами, мітингами, демонстраціями, походами (ходою), 

пікетуванням. Водночас, практика застосування права на мирні зібрання 

поповнюється новими формами мирних зібрань, зокрема, різноманітними 

процесіями (автомобільні, мото- та вело процесії, процесії суден), шокуючі 

дійства, смартмоби, флешмоби тощо, проведення яких вимагає законодавчого 

врегулювання. 

6. Запропоновано класифікувати мирні зібрання  на: протестні й непротестні 

(популяризаторські), політичні й неполітичні; виокремлено критерії 

класифікації: мета, зовнішня форма, динамічність, пропагандистський 

елемент; визначено такі критерії розмежування мирного зібрання від масової 

акції та звичайного скупчення людей: цілеспрямованість, організованість, 

наявність керівника, неозброєність; 

7. Критеріями розмежування мирного зібрання від звичайних масових заходів 

можуть бути: мета зібрання, вид мирного зібрання, а також тематика 
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(екологічна, антиглобалістична, гендерна, економічна, культурна, історична та 

інші). 

8. Право на мирні зібрання тісно пов'язане з іншими фундаментальними 

компонентами демократії і плюралізму, з основами конституційного ладу, 

іншими правами і свободами людини і громадянина (зі свободою вираження 

поглядів та одним з її сучасних проявів – правом на комунікацію, політичним 

плюралізмом, правом на участь в управлінні справами суспільства, держави і в 

здійсненні місцевого самоврядування, виборчими правами і правом на участь 

в референдумі, правом на об'єднання, правом на звернення, свободою совісті і 

віросповідання, правом на самозахист тощо). 

9. Незважаючи на спорідненість з іншими правами, які, зазвичай, пов’язані з 

соціальною комунікацією, право на мирні зібрання є окремим самостійним  

політичним правом невизначеної кількості осіб на проведення в місцях із 

необмеженим публічним доступом будь-яких, не заборонених Конституцією 

та законами України, заходів та дій, спрямованих на висловлення та 

оприлюднення власної колективної позиції щодо визначеного питання або 

питань, які становлять соціальну або групову значущість.  
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

 

2.1 Конституційно-правове регулювання права мирних зібрань  

в законодавстві України 

 

       Конституційно-правове регулювання права мирних зібрань передбачає 

конституційні норми, закони і інші нормативно-правові акти, міжнародні 

зобов’язання, обов’язковість яких держава засвідчила у відповідних договорах. Нині  

в цьому напрямі є дві відчутні прогалини: відсутність окремого закону про мирні 

зібрання й відсутність ратифікації критеріїв ОБСЄ, які розмежовують мирні та 

немирні зібрання. Обидві ці прогалини ставлять під сумнів механізм практичної 

реалізації конституційної гарантії права на мирні зібрання і є причинами численних 

колізій вітчизняного законодавства.  

        В Україні закріплений на конституційному рівні європейський принцип  

верховенства міжнародного права над внутрішнім. Відшукати його можна в статті 9 

Конституції України, звучить він так: «Чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції 

України» [91]. 

У ст. 18 Конституції України вказано, що: «Зовнішньополітична діяльність 

України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права» 

[91]. 

      Розглядаючи міжнародно-правові нормативні акти, які ратифіковані українською 

владою, то це, звісно: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, Загальна 

декларація прав людини, Сіракузькі принципи тлумачень обмежень та відступів і 
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рішення Європейського суду з прав людини, Компіляція висновків Венеціанської 

комісії щодо свободи мирних зібрань, [185]. А от щодо найвідоміших у світі  

Керівних принципів ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, то, на жаль, вони донині не 

ратифіковані Україною.  

       Загальна декларація прав людини, що дотепер залишається найбільш 

авторитетним джерелом права щодо прав людини, статтею 20 встановлює, констатує 

саме право на мирі зібрання як одну з основних свобод, яку цивілізовані нації мають 

захищати на рівні внутрішнього законодавства [43]. З огляду на пріоритет 

міжнародного права над внутрішнім в Україні, а також міжнародно-правові 

зобов’язання нашої держави, дивною є відсутність спеціалізованого закону про 

мирні зібрання, що конкретизує його застосування на практиці. 

       Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (далі – Пакт) є 

міжнародним договором, який ст. 21 закріплює право на мирне зібрання, а також 

містить підстави, що можуть його обмежити. На законодавчому рівні визначено, що 

будь-які обмеження, що нині для суспільства є необхідними, в інтересах суспільної 

безпеки, охорони здоров’я, захисту прав інших осіб можуть накладатися [123]. 

Обмеження, як показує вітчизняна правозастосовна практика, можуть вільно 

тлумачитись адміністративними судами. Крім того, у 1973 році, наша держава 

визнала його чинність в порядку правонаступництва, зазначеного у Законі України 

«Про правонаступництво України». Тісно пов’язані з 21 статтею є також стаття 19, 

що гарантує право дотримуватися власних поглядів й переконань, а також стаття 22, 

що свідчить про свободу асоціацій.  

       Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (далі – 

Конвенція) ще більше конкретизує й розширює зазначене право. Статтею 11 

закріплюється право на мирні збори, встановлюються законі обмеження, зокрема, 

щодо тих громадян, які є в складі Збройних сил держави, представники поліції, 

інших органів держави. Конвенція також закріплює права, які тісно й органічно 

пов’язані з правом на мирне зібрання – це свобода думки, совісті і релігії (стаття 9), і 

свобода вираження поглядів (стаття 10) [91].  
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Звертаючись до Закону України про «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, 

українські суди  зобов’язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини,  

судову практику Європейського суду як джерело права [45]. Тобто, обов’язково 

відносять до джерел права щодо свободи мирних зібрань як  рішення, рекомендації, 

так і висновки Європейського суду з прав людини.  

      Розглянемо Сіракузькі принципи тлумачень обмежень та відступів від 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що є актом, прийнятим 

Економічною і соціальною радою ООН. Документ конкретизує порядок і підстави 

обмежень, що прописані у вищезазначених актах, зокрема, визначає, що потрібно 

розуміти під термінами «передбачено законом», «громадський порядок» і 

«національна безпека». Крім того, містить перелік прав, відступ від яких не 

допускається [68].  

       Компіляція висновків Венеціанської комісії щодо свободи мирних зібрань є 

коротким викладом позицій Венеціанської комісії, ухвалених у процесі надання 

висновків щодо законопроектів про свободу мирних зібрань у різних країнах [21].  

       На окрему увагу заслуговують Керівні принципи ОБСЄ зі свободи мирних 

зібрань (далі – Керівні принципи) [78], міжнародне джерело, яке, як вже 

відмічалося, досі не ратифіковане Україною. Керівні принципи зі свободи мирних 

зібрань, прийняті Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ). 

Цей нормативно-правовий акт є єдиним джерелом світового товариства, що поєднує 

у собі національний  досвід багатьох країн, правові норми,  судову практику [78].  

      Бюро демократизації і прав людини ОБСЄ у взаємодії з Європейською комісією 

за демократію через право розробили надзвичайно важливий документ, що має 

урахування всіх її членів, зокрема йдеться про Керівні принципи і їх примітки. У 

Керівних принципах виділяються сім основних принципів у сфері організації та 

проведення мирних зібрань. Зазначені принципи становлять собою обов’язкові 

правила поведінки для будь-яких адміністративних та судових органів, які у процесі 

свого функціонування, вирішують питання щодо реалізації приватними особами 

названого права.  
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Тобто, ці принципи не повинні обов’язково закріплюватись у національному 

законодавстві кожною державою, але при цьому, їх застосування як джерела права, 

є важливим для кожної держави – члена Європейського Союзу. 

А йдеться про такі Керівні принципи (далі – Принципи) [120, с. 20]: 

4.1. Презумпція на користь проведення зібрання. Цей принцип уособлює та 

захищає реалізацію права на свободу мирних зібрань, а саме його забезпечення без 

жодного регулювання. Тобто все, що не заборонено законом, є дозволеним, і 

вимагання дозволу на проведення зібрання є повністю незаконним. У такий спосіб, 

цей принцип зобов’язує держав – членів ЄС відображати у своєму національному 

законодавстві презумпцію на користь свободи зібрань.  

4.2. Позитивне зобов’язання держави щодо сприяння мирним зібранням та їх 

захисту. Кожна держава повинна виступати своєрідним захисником права на 

свободу мирних  зібрань.  Один із основних обов’язків держав є забезпечення усім 

необхідним, задля реалізації основоположних прав і свобод кожною особою. Щодо 

сприяння в  допомозі реалізації права на свободу мирних зібрань, то тут, звісно, 

першим є гарантування у відсутності будь-яких перешкод в плануванні самого 

зібрання. Витрати, які організатори планують здійснити для проведення таких 

зібрань, також повинні покладатися на державу. І, звичайно, не може і йтись про 

якесь стягування коштів з учасників такого зібрання.  

Окрім того, повинна існувати заборона і на вимогу від організаторів щодо 

страхування цивільної відповідальності на період таких заходів.  Відповідальність за 

прибирання території, вже після завершення самого зібрання, покладається на 

органи місцевого самоврядування. У разі вимагання від організаторів коштів для 

відшкодування витрат органами місцевого самоврядування, такі дії повинні 

визнаватися  повністю незаконними, та повинні тягти за собою накладення 

відповідальності на таких посадовців. Тобто, порушуючи вимоги Принципів, органи 

державної влади та місцевого самоврядування у такий спосіб, створюють перепони 

для повноцінної реалізації права на свободу мирних зібрань. Безумовно, не 

проігнорованим залишається питання здійснення охорони громадського порядку під 

час таких зібрань. Цей обов’язок покладається саме на державу, бо тільки вона 



93 
 

повинна мати у своєму гарнізоні наявність відповідних сил, які б могли забезпечити 

повноцінну охорону такого дійства [120, с. 20]. Апелюючи окремо до кожної 

держави, повинні висуватися певні вимоги до таких охоронців громадського 

порядку, а саме наявність спеціальної підготовки для вирішення конфліктів під час 

зібрання. При цьому, не забути етичні принципи діяльності правоохоронних органів 

[120, с. 20]. 

4.3. Законність.  У разі накладення обмеження проведення мирних зібрань,  такі 

рішення повинні обов’язково відповідати внутрішньому законодавству держави, 

міжнародно-правовим актам, зокрема Конвенції. У такий спосіб, дуже важливими є 

норми, які регулюють повноваження та їх обмеження органів державної влад. 

Законодавство має повністю відповідати стандартам у міжнародному праві.  

4.4. Пропорційність. У разі наявності певних обмежень щодо свободи зібрань, то 

вони повинні відповідати принципу пропорційності. Цей принцип є нагально 

важливим, так як саме він забезпечує баланс між діями органів державної влади та 

учасниками мирного зібрання. Тобто, держава може обмежувати дії учасників 

мирного зібрання, але при цьому такі обмеження повинні відповідати публічним 

інтересам. Але, державні посадовці не повинні забувати про те, що такі обмеження 

не повинні змінювати характер заходу. Часто до обмежень відносять місце 

проведення, наприклад, встановлюють величезну віддаленість від бажаних 

організаторами місць проведення зібрання. Такі дії часто є незаконними та свідчать 

про не застосування принципу пропорційності. Тобто, це означає, що 

адміністративний  орган часто забуває про допустимість та недопустимість 

обмежень за міжнародними нормативно-правовими актами [120, с. 20]. 

4.5. Недискримінація.  Кожна особа має право на вираження своїх поглядів і думок 

та на участь в мирному зібранні. При цьому, держава не має жодного права 

обмежити таку участь будь-кого. Оскільки, зазвичай, кожне внутрішнє 

законодавство наповнено заборонами щодо дискримінації за будь-якими ознаками, 

чи расові, мовні, релігійні тощо. Право на свободу мирних зібрань надається усім 

без винятку, зокрема  групам, незареєстрованим об’єднанням, фізичним особам, 

юридичним особам та іншим, негромадянам країни (зокрема апатридам, біженцям, 
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іноземним громадянам, особам, які шукають притулку, мігрантам та туристам); 

зокрема й жінкам і чоловікам; дітям,  особам, які не володіють повною право- та 

дієздатністю; представникам сексуальних меншин.  Окрім того, держава-член, яка 

порушує реалізацію цього права, може бути визнана Європейським співтовариством 

як правопорушник Принципів [120, с. 20]. 

  Однак, якщо виявлено злочинну поведінку під час проведення мирного 

зібрання,  правоохоронні органи  повинні обов’язково підключитися та провести 

вивчення ситуації та обставин справи. 

Поняття т.зв. сегрегації, тобто заборони та недопуску в проведенні та участі в 

мирному зібранні, яке організоване представниками  національного або етнічного 

згрупування на території, більшість населення якої становлять представники іншої 

групи. 

       Перешкоджання мирному зібранню буде визнаватися як таке, що порушує 

Конвенцію ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, у ст. 3, за якою 

кожна держава-учасник повинна засуджувати расову сегрегацію та апартеїд, 

обов’язково забороняти та викорінювати практику на адміністративній належній 

державі, території [120, с. 23]. 

4.6. Належна адміністрація. Адміністративний орган, що відповідає за прийняття 

рішень щодо реалізації свободи зібрань, в обов’язковому порядку повинен  

забезпечувати повноцінній доступ громадськості до інформації про роботу органу та 

порядок організації проведення мирних зібрань або інших дій.  Будь-яка особа, 

учасник чи організатор зібрань, повинен мати  можливість звернення, в порядку 

законодавства держави, до адміністративного органу.     

       У разі встановлення адміністративним органом певних обмежень у проведенні 

зібрання, працівники такого органу повинні у розумний строк письмово 

повідомляти організаторів заходу з обов’язковим пояснення причин таких 

обмежень, для справедливого судового розгляду,  у разі звернення до суду 

учасниками зібрання [120, с. 24]. 

4.7. Відповідальність адміністративних органів. В законодавстві кожної держави 

повинна бути встановлена відповідна відповідальність за невиконання своїх 
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правових обов’язків для кожного посадовця чи органу загалом. Якщо вже й 

надавати кваліфікацію такій відповідності, то за загальними правилами, за 

порушення у такій сфері повинна встановлюватись адміністративна відповідальність 

[120, с. 25]. 

Отже, ратифікація зазначеного документу  українськими посадовцями була й 

залишається досить бажаною, оскільки такий не лише конкретизує обсяг 

відповідальності й повноважень адміністрації, але й надає правової кваліфікації 

самому зібранню, що є дієвим превентивним заходом проти провокацій та 

дестабілізації ситуації в Україні, з огляду на нинішній стан. 

       Внутрішньодержавні закони, що унормовують право мирного зібрання, 

необхідно розглядати за логікою від Основного Закону до підзаконних актів. 

Конституційні положення, які зважаючи, що Основний Закон України є документом 

прямої дії, водночас є й правовою гарантією. Однак, правозастосовна практика 

свідчить, що брак тлумачення й визначення дефініцій зводить нанівець положення 

статті 39 Конституції України 1996 року [95]. У ній йдеться про те, що: «Громадяни 

мають 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» [91]. 

      Крім того, вказано і про сповіщення органів державної влади про бажання 

провести мирні зібрання. При наданні повідомлення, воно повинно містити терміни 

проведення зібрання. Це необхідно для створення органами державної влади 

нормальних та безпечних умов проведення зібрання. Відповідно до Конституції 

України, ніхто не має права обмежувати права і свободи, окрім встановлених 

законом випадків. 

Відтак, цей зазначений термін ні в якому разі не повинен обмежувати 

передбачене статтею 39 Конституції України право громадян на мирні зібрання. 



96 
 

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про національну поліцію» забезпечення 

конституційних прав нині покладається на поліцію [54].  

       Аналіз висновків КС України свідчить, що лише міжнародним  законодавством 

України можна обмежити реалізацію права на свобод мирних зібрань, при цьому, 

такі обмеження не повинні виходити за межі демократичних методів управління 

державою. Щодо такого обмеження, як строк сповіщення про намір провести мирне 

зібрання, то це є предметом законодавчого регулювання. Однак, обмеження  в 

Україні не зовсім відповідає законодавству ЄС, а саме: це право  надається лише 

громадянам України [95]. 

    Окреме місце займають рішення Конституційного Суду України, які також 

врегульовують право на мирні зібрання. За відсутності окремого закону, ці рішення 

набувають особливого значення. По-перше, такі скасовують чинність нормативно-

правових актів радянської доби, що близько чверті століття надавали 

адміністративним судам поле для маневру щодо обмеження конституційного права; 

по-друге, роз’яснюють чинне законодавство, що сприяє усуненню його 

різнотлумачень.  19 квітня 2001 року Конституційний Суд України виніс рішення за 

поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення 

положення частини першої статті 39 Конституції України. У своєму рішенні Суд 

чітко встановив, що  право громадян збиратися мирно є їх невідчужуваним і 

непорушним правом, гарантованим Основним Законом України [163]. Окрім того, 

було висловлено думку, що  норми Конституції України є нормами прямої дії, тобто 

вони застосовуються безпосередньо, незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток 

відповідні закони або інші нормативно-правові акти [95]. Здавалося б, все зрозуміло, 

однак, залишалися шляхи обходу закону в межах чинного на той час законодавства. 

Чверть століття Указ Президії Верховної Ради СРСР 1988 року від 28 липня 1988 

року № 9306-ХІ «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР» був перевіреним нормативним гальмом на шляху 

здійснення права на мирні зібрання. Указ надав дозвіл на проведення зібрань, та при 

цьому, зобов’язував подавати заявку про проведення не пізніше, ніж за 10 днів, 

містив деякі обмеження в реалізації цього права.  Звичайно, враховуючи єдиність у 
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законодавчій базі, він слугував опорою для  державних органів та органів місцевого 

самоврядування, а також адміністративних судів, свідомо чи несвідомо ігноруючи 

вищезазначену статтю 9 Конституції України. Скасовано явно неконституційний 

Указ було лише у вересні 2016 року. Такий втратив чинність внаслідок Рішення 

Конституційного Суду України від 8 вересня 2016 р. № 6-рп/2016 [164]. Зазначене 

рішення цінне ще й тим, що посилається на вищезазначені Керівні принципи ОБСЄ. 

Однак, навіть після вищезазначеного Рішення КСУ, було зафіксовано застосування 

документу, що втратив чинність, у практиці Вищого адміністративного суду 

України. Ухвала від 23 листопада 2016 року у справі № К/9991/32939/12, яка 

захистила свободу зібрань, втім, містить посилання на цей Указ [211].  

Окрім того, не варто забувати й про нещодавно сформований інститут 

конституційної скарги, який  встановлює право громадян на звернення з питань 

конституційності законів, що створює тим самим додаткові гарантії існування 

правової держави та механізму захисту права на свободу мирних зібрань. Та наразі 

існують деякі проблеми в сфері подачі таких скарг, а саме виділяють наступні 

основні помилки: скарги підписані не особисто, подані не державною мовою, 

відсутнє обґрунтування оспорюваних положень тощо. Офіційно вже з квітня 2018 р. 

розпочався поданих розгляд конституційних скарг. 

       Закони й підзаконні акти. Правове врегулювання права на мирні зібрання є 

пошуком ідеального співвідношенням між правами та порядком. Звичайно, всі 

обмеження, які встановлюються органами державної влади та місцевого 

самоврядування, не можуть накладатися без свого закріплення в законі. Тобто, закон 

понад усе, і навіть судова гілка, маючи свою відмежованість від інших гілок влади, 

не має права встановити обмеження, якщо воно не стосується  інтересів 

національної безпеки та громадського порядку. [95] 

       З іншого боку, реформаційний процес, який розпочався в Україні після 

Революції Гідності, має свої позитиви і у контексті нормативного врегулювання 

права мирного зібрання, зокрема Закон України «Про національну поліцію» першим 

пунктом сьомої статті зазначає, що під час виконання своїх завдань, поліція 

забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією, та 
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законами України, а також міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації [54]. 

Стосовно обмежень, то другий пункт тієї ж статті допускає такі винятково на 

підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної 

необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Третій пункт ще 

більше конкретизує обмеження: «Здійснення заходів, що обмежують права та 

свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких 

заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування» [54].  

       Крім того, законом передбачено обов’язкове громадське обговорення проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини. Щоправда, в 

порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України. Зроблено крок, однак, 

відсутня нормативна конкретизація, зокрема, хто, як і за якими критеріями 

визначатиме досягнення мети застосування таких заходів чи наявність/відсутність 

необхідності у їх подальшому продовженні? 

За незаконне перешкоджання організації та проведенню мирних зібрань 

службовою особою або із застосуванням фізичного насильства, передбачається 

кримінальна відповідальність, санкцією за яке є  виправні роботи на строк до двох 

років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти 

років, або позбавленням волі на той самий строк.         

Розглядаючи об’єктивну сторону злочину, необхідно виділити такі ознаки: 

1) із застосуванням насильства – службовою або іншою особою; 2) службовою 

особою – із застосуванням насильства або без такого [99]. 

Крім того, необхідно виділити розділи Кримінального кодексу України: 

«Злочини проти життя і здоров'я, проти волі, честі та гідності особи, проти 

власності». Говорячи про незаконне перешкоджання проведенню походів, які 

пролягають загальноукраїнськими маршрутами, пікетування, публічних 

богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, інших мирних заходів 

протестного (голодування, наметове містечко тощо) або інші непротестні заходи, 

(велопробіг, фестиваль тощо), вчинене службовою особою, кваліфікується 

Кримінальним кодексом України [104]. 
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       Основним запитання залишається що ж таке перешкоджання. До нього можна 

віднести недопущення організації, створення перепон. Способами його можуть бути 

погроза застосування до їх організаторів чи учасників насильства, підкуп 

організаторів відповідного заходу, винесення рішення про заборону їх проведення 

тощо.  

З огляду на це, необхідно проаналізувати дефініцію «фізичне насильство», ст. 

340 ККУ [104]. Вона включає побої, мордування, заподіяння легких чи середньої 

тяжкості тілесних ушкоджень. 

       В України встановлено реєстраційний порядок проведення зборів, мітингів, 

обмежити їх може лише суд своїм рішенням, винятково у випадках, визначених 

безпосередньо Основним Законом [95]. Звичайно, це не просто обмеження, вони 

встановлюються задля національної безпеки, з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам; для захисту прав і свобод інших людей, для охорони здоров'я населення. 

Основним обмеженням є те, що збиратися можна, але ж що важливо, без зброї. 

Законними визнаватимуться  тимчасові обмеження, введені  в дію указами 

Президента про введення воєнного або надзвичайного стану. 

     Отже, до основних ознак, які мають збори, мітинги, вуличні походи і 

демонстрації, коли вони визнаватимуться законними, належать: а) місце зборів та 

мітингів, маршрут проходження демонстрацій і походів, визначені організаторами, 

надіслано повідомлення виконавчим органам сільських, селищних, міських рад; 

б) обов’язковим є не можливість користування  зброєю у будь-яких випадках; 

в) обмеження на їх проведення встановлено не були, нехай поза межами воєнного 

або надзвичайного стану, або в умовах воєнного або надзвичайного стану, але 

відповідні; г) не існує заборони або скасування судовим рішенням проведення 

мирного зібрання [34, с. 18]. 

       Визнаються незаконними дії, що заважають повноцінному проведенню мирного 

зібрання. Так дії можуть бути проведені як службовою, так і не службовою особою, і 

пов'язані із застосуванням фізичного насильства до організаторів чи учасників 

мирних заходів, навіть якщо про них не були надіслано повідомлення виконавчим  

органам місцевих рад, чи існувала заборона, встановлена судовим рішенням, чи 
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вони проводилися в умовах воєнного або надзвичайного стану; службовою особою, 

яка діє не у межах своїх повноважень і не у спосіб, передбачені Конституцією і 

законами України (наприклад, службова особа застосовує спеціальний засіб, який за 

законом, у цих умовах застосований бути не може, або, не чекаючи рішення суду, на 

свій розсуд визначивши, що мітинг суперечить інтересам національної безпеки, 

віддає наказ про витіснення учасників мітингу з площі тощо) [220, с. 120]. 

І лише службова особа виступає суб’єктом злочину, без застосування 

насильства. Кваліфікується за Кримінальним кодексом України завідомо 

неправосудне рішення, ухвала або постанова, якщо суддею було незаконно 

обмежено конституційне право на мирні зібрання. 

 Починаючи з 2001 року, в Парламент України надходило тринадцять 

проектів, спрямованих на подолання колізій вітчизняного законодавства й 

нормативне забезпечення конституційної свободи. Чотири рази експертний 

висновок було надано Європейською комісією за демократію через право (далі – 

Венеціанською комісією). Однак результат завжди був незмінний – жоден із 

законопроектів не схвалили.  

Це, зокрема: 

- Проект Закону України від 16.10.2000 р., реєстраційний № 3004 «Про мирні 

збори»; 

- «Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в 

Україні» від 10.08.2000 р., реєстраційний № 3004-2;  

- «Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в 

Україні» від 08.04.2004 р., реєстраційний № 5242;  

- «Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в 

Україні» від 11.03.2000 р., реєстраційний № 5242-1; 

- «Про збори, мітинги, походи і демонстрації» від 23.03.2004 р., 

реєстраційний № 5242-2; 

- «Про свободу мирних зібрань» від 15.07.2005 р., реєстраційний № 7819;  

- «Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в 

Україні» від 30.11.2006 р., реєстраційний № 2646 [220, с. 125]. 
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       Нині у комітетах Верховної ради України опрацьовується законопроект № 3587 

«Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні», ініційований групою депутатів й 

зареєстрований 11.12.2015 р. Сама назва законопроекту свідчить про актуальність 

нормативного забезпечення конституційної свободи мирних зібрань. Законопроект 

відрізняється від попередніх вищезазначених документів, сама його назва свідчить 

про актуальність нормативного забезпечення конституційної свободи мирних 

зібрань.  

       Венеціанська комісія  у висновку від 18 жовтня 2016 р. здебільшого позитивно 

оцінила останні законопроекти щодо гарантій забезпечення свободи мирних зібрань 

[265]. Було відзначено спробу заповнити законодавчі прогалини у відповідності до 

європейських стандартів. Однак, були й зауваження, окремі з яких не відповідають 

інтересам української державності. Можна зрозуміти рекомендацію уніфікувати 

конвенційні поняття «зібрання», «свобода думки й переконання», як «зібрання 

людей з метою висловитися» («gathering of people for expressive purposes»). На думку 

експертів, законопроекти визначали поняття «зібрання» через слово «захід», тоді як 

комісія порекомендувала «зібрання людей з метою висловитися» («gathering of 

people for expressive purposes»).  

З законопроектів порадили виключити можливість обмеження свободи 

мирних зібрань, з огляду на їхню мету (законопроекти передбачали можливість 

обмеження мирних зібрань, якщо їхня мета ліквідувати незалежність України чи 

зменшити її територію), а також переглянути намір законотворців виключити з-під 

дії майбутніх законів певні види зібрань. Зокрема, не знайшло розуміння 

непоширення дії законів на зустрічі з народними депутатами, кандидатами в 

депутати та на пост Президента. Крім того, в законопроектах необхідно прямо 

вказати, що обмежувати право на проведення мирних зібрань може не лише суд, а й 

органи правопорядку безпосередньо під час проведення зібрань. Такі обмеження 

мають бути пропорційними й необхідними, з огляду на конкретну ситуацію. Так, на 

думку експертів Ради Європи, треба визначити умови, за яких поліція може 

застосовувати силу до учасників зібрань [265].  
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       У такий спосіб, очевидно, що рекомендації Венеціанської комісії розраховані на 

суспільство, яке пройшло у своєму розвитку всі відповідні етапи становлення, 

шляхом якого досягло цивілізованого рівня політичної й правової культури, а також 

не має т. зв. «слабких» і «важких» загроз. Однак, розробляючи профільний закон, 

необхідно врахувати поточний стан в Україні, небезпеку реальних та потенційних 

загроз і при цьому, забезпечити гарантоване Конституцією право.  

       З огляду на  Закон України «Про основи національної безпеки України», можна 

виокремити пункти, що сприймаються вже як реальна загроза для держави України, 

а саме спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав; 

територіальні претензії з боку інших держав; регіональні та локальні війни 

(конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед, поблизу кордонів України; воєнно-

політична нестабільність; розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних 

служб; поширення корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, 

організованої злочинної діяльності тощо [131]. 

       За таких умов, навряд чи можна взяти до уваги рекомендацію Венеціанської 

комісії прибрати обмеження щодо проведення мирних зборів, якщо такі мирно 

спрямовані на ліквідацію незалежності України чи обмеження її території. Таке 

побажання є абсурдним за своєю природою, з огляд хоча б на те, що суверенна 

держава, яка надає й гарантує політичні права, зокрема, й на мирний мітинг, не 

може бути предметом оскарження мітингувальників. Якщо ж проаналізувати 

вищезазначене побажання з погляду Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права, то взагалі виникає колізія – оскільки зібрання, що спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, є непрямим підбурюванням до ворожнечі, що 

заборонені статтею 20 Пакту [123]. 

В Україні залишається нагальним прийняття окремого закону, що враховуватиме 

ситуацію в нашій державі та унормує право мирного зібрання, з огляду на поточний 

стан. Не виключено, що такий документ передбачатиме перехідні положення, 

розраховані на припинення антитерористичної операції й зміну політичного клімату 

в державі. 
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Відсутність окремого закону суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням 

України і нині про це зазначають міжнародні агенції. Наприкінці жовтня минулого 

року Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (далі – КМЄС) 

констатувала «Сумнівний ювілей: двадцять п’ять років без закону про мирні 

зібрання». Наголошувалося, що право на мирні зібрання – основа демократії і для 

того, щоб демонстрації та інші масові заходи відбувалися мирно, в демократичних 

країнах існує законодавство для захисту прав людини та забезпечення громадського 

порядку. КМЄС зосередила увагу на правовий вакуум в законодавстві України, який 

виник внаслідок відсутності окремого закону для регулювання цього питання, що, 

наприклад, дозволило судам використовувати законодавство радянських часів.   

Нині не всі правники одностайні щодо необхідності прийняття спеціального 

закону про мирні зібрання. Одні вважають, що саме спеціальний закон повинен 

врегулювати питання і гарантувати права учасників мирних зібрань. Інші 

переконані, що такий закон лише посилить тиск на громадянське суспільство, 

відтак, спровокує ще більші обмеження. Серед противників як професійні праники, 

судді, так і громадські організації.   

       На думку М. В. Лациби, представника Українського незалежного центру 

політичних досліджень, на рівні закону повинні з'явилися чіткі гарантії права на 

спонтанні, одночасно мирні зібрання та на контрзібрання, а також підстави 

обмеження зібрань. На думку політолога, закон має чітко визначити вичерпний 

перелік підстав обмеження мирних зібрань і гарантувати безпеку учасників з боку 

поліції. Важливо, щоб закон зобов'язав владу провести зустріч з організаторами з 

метою  вирішення проблеми перед мітингом, можливо є механізм вирішення такої  і 

без мітингу [135, с. 58]. 

       Крім цього, експерт відзначає важливість встановлення чіткої процедури 

прийняття судового рішення про заборону зібрань: «Повинна бути чітка проста 

процедура судового розгляду, щоб суд вчасно, за добу приймав рішення про мирні 

зібрання. Повинно бути чітко написано, що неподання повідомлення або 

несвоєчасне подання, не є підставою для його заборони. Ці всі гарантії повинні бути 

на рівні закону». Через відсутність спеціального закону, зазначає політолог, судді 
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вільно тлумачать ст. 39 Конституції України. На думку громадського активіста, 

відсутність необхідного закону у сфері мирних зібрань не покращує ситуацію, а 

навпаки робить право на свободу мирних зборів більш захищеним навіть після 

Революції Гідності [135, с. 59].   

        Необхідність прийняття спеціального закону підтримує також директор 

Харківської правозахисної групи Євген Захаров. На його думку, правову 

визначеність у цій сфері забезпечить тільки закон. Правозахисник посилається як на 

рішення Європейського суду з прав людини по Україні, так і рішення 

Конституційного Суду України, що неодноразово вказував на необхідність 

законодавчого врегулювання цього питання. 

       Достатньо прихильників протилежної думки як серед політологів та 

громадських активістів, так і серед фахівців-практикуючих юристів.  Громадський 

активіст і учасник громадської ініціативи «Ні – поліцейській державі» Михайло 

Лебедь певен, що головна мета такого закону – створення поліцейської держави і 

позбавлення громадянського суспільства можливості висловлювати свою позицію. 

На думку активіста, ухваленню спеціального закону заважають слабкість 

громадянського суспільства і відсутність відповідної політичної культури, відтак, за 

його логікою, спеціальний закон не потрібен [110]. Крім того, Михайло Лебедь 

зазначає, що лобісти спеціального закону не проводили публічних обговорень та не 

поговорили з тими, хто проти нього. Ніякого діалогу не відбувається. У такий 

спосіб, на думку громадського активіста, ліпшим варіантом було б регулювати 

зазначене конституційне право на свободу мирного зібрання через наявні 

законодавчі акти, зокрема, відповідними положеннями Кримінального та 

Адміністративного кодексів.   

       Правозахисниця Олександра Матвійчук вважає, що питання «дуже складне», 

аби прийняти просте рішення і зазначає, що нагальними завданнями є ліквідація 

практики обмеження свободи мирних зібрань місцевими радами, визначення 

підстав, за якими суди вправі обмежувати проведення зборів і визначення обов'язків 

правоохоронних органів. 
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       На окрему увагу заслуговує думка практикуючого фахівця – Голови 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України                     

Михайла Смоковича, який певен у недоцільності прийняття окремого закону, 

оскільки в більшості законопроектів щодо свободи мирних зібрань закладено 

обмежуючі норми. На думку експерта, національне законодавство тільки внесе 

додаткові заборони в порядку проведення мирних зібрань. Тому його однозначна 

позиція, що закон не потрібен. Для нього найкращим буде внесення змін у Кодекс 

про адміністративне судочинство і лише процедурні норми, без прийняття закону 

[212].  

       Тобто, Голова КАС ВС певен, що наявних норм матеріального права цілком 

достатньо для гідного захисту прав мирних зібрань в Україні, а от щодо 

врегулювання процедури захисту прав мирних зібрань, то необхідно вносити деякі 

зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, а також до спеціальних 

законів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування та 

правоохоронних органів у частині забезпечення права на мирні зібрання та 

поведінки представників влади та правоохоронців безпосередньо під час таких 

зібрань. На жаль, нічого не прозвучало про відповідальність суддів, термін розгляду 

справи, інші рутинні моменти, які на практиці обмежують конституційне право 

більше, аніж будь-що. 

      З боку фахівця,  було надано низку рекомендацій, які повністю відповідають 

реальному стану речей, а саме: 1) введення обов’язкового повідомлення про 

проведення мирних зібрань, якщо потрібна допомога організаторам у проведенні, 

наприклад, тимчасове перекриття доріг;  2)  визначити, що повідомлення може бути 

у різній формі;  3) не накладати адміністративну відповідальність за порушення 

порядку організації зібрань; 4) надати учасникам зібрання право на встановлення 

наметів,  інших тимчасових конструкцій, чи просто прописати правила благоустрою 

на період проведення мирних зібрань; 5) окрім вище зазначеного,  скасувати будь-

які обмеження (локальні акти), дискримінаційні положення щодо організаторів 

страйків також усунути [212].  
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       При цьому, Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) постановою 

Пленуму «Про правове регулювання відносин щодо реалізації права на мирні 

зібрання» від 22.05.2015 р. № 5, зазначив, що відсутність спеціального закону з 

конкретними нормами, що врегулювали б строки, форми, території, дозволи мирних 

зібрань лише додає клопітливої роботи суддям, а також ускладнює і самі дії 

учасників зібрання на практиці, негативно впливає на  імідж України на 

міжнародній арені та призводить до виникнення труднощів у судовій практиці при 

вирішенні судами справ цієї категорії [148]. 

       Прийнятною є позиція відомого конституціоналіста України, правника 

А. М. Колодія. Вчений стверджує, оскільки практична реалізація зазначеного 

конституційного права на свободу мирних зібрань передбачає певні обмеження, і ці 

обмеження можуть встановлюватися тільки судом відповідно до закону в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, то повноцінна регламентація цього 

права вимагає його конкретизації в спеціальному законі. 

       Однак, нині у ЄСПЛ перебуває кільканадцять справ саме стосовно порушення 

статті 11 Конвенції, тобто право на розумний термін судового розгляду.  

       ЄСПЛ неодноразово акцентував увагу як на відсутність окремого закону, так і 

на очевидне зволікання з його прийняттям. У рішенні по справі «Вєрєнцов проти 

України» від 11 квітня 2013 року висловлюється пряме здивування, що держава 

протягом свого суверенного існування досі не виробила закон, який реалізовує одну 

з базових свобод демократичного суспільства. ЄСПЛ  має свою думку з цього 

приводу, а саме Суд погоджується з тим, що держава потребує час для унормування 

законодавчої бази та прийняття нових актів, але при цьому, Суд виступає проти 

того, що затримка у понад двадцять років – це вже занадто, особливо коли йдеться 

про  право на свободу  мирних зібрань» [191]. 

       Крім того, ЄСПЛ акцентував, що відсутність єдиного закону породжує, по-

перше, різнотлумачення національними судами конституційної норми, по-друге, 

неузгодженість позицій національних судів. ЄСПЛ зазначав, що відсутність єдиного 

акту парламенту робить сумнівними з погляду права й процедури, запроваджені 
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місцевими органами влади для організації та проведення мітингів, демонстрацій, 

інших масових акцій.  

       В аналітичному звіті Центру політико-правових реформ зосереджується увага на 

тому, що навіть у громадянському середовищі немає єдності з питання щодо 

необхідності окремого закону про мирний мітинг. Є загроза того, що нові законні 

акти лише забюрократизують процедуру повідомлення, створить не потрібні 

обов’язки для організаторів та учасників, зрештою, і при цьому, подвоюють 

підстави для заборони зібрань. Саме тому більшість громадських активістів 

протестують проти спеціального закону, вважаючи це повноцінним порушення прав 

людини і громадянина на свободу зібрання. Закон прийматимуть нормотворці, що 

само собою означатиме легальні можливості для придушення права на мирні 

зібрання. На думку активістів, поки немає спеціального закону – немає й легітимних 

підстав для обмеження свободи мирних зібрань [4]. 

       Отже, можна зробити певні висновки стосовно прийняття спеціального закону 

щодо права на свободу мирних зібрань. Насамперед, нагальна необхідність 

прийняття окремого закону про мирні зібрання продиктована потребою 

забезпечення адекватного балансу дозволів, обмежень та заборон щодо свободи 

мирних зібрань. В іншому разі, конституційна свобода має шанс перетворитись або 

на декоративну фікцію, або ж на неконтрольовану сваволю за відсутності 

адекватного унормування. Необхідно усвідомлювати різницю між поняттями 

«обмеження права на мирні зібрання» й «нормативне врегулювання права мирних 

зібрань». Так званий репресивний тип правосвідомості дається взнаки – сучасний 

український законодавець воліє діяти шляхом заборон, обмежити конституційне 

право, не розуміючи небезпеки посилення авторитарних та корупційних тенденцій.  

    Окремий спеціальний закон є необхідним, у зв’язку з тим, що: 

       По-перше, загальність формулювання зазначеної свободи у Конституції 

України зумовлює різнотлумачення як з боку судових органів, так і фахівців-

теоретиків права та практиків. «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 

сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Таке 
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Конституційне положення за самою своєю сутністю, потребує конкретизації у 

нормативно-правовому акті, оскільки Основний Закон озвучує одну з політичних 

свобод зрілого громадянського суспільства, а механізм її реалізації покладається на 

закон, що має враховувати на динаміку суспільних процесів, в який легше вносити 

зміни й доповнення.  

      В Основному Законі не сказано і не повинно бути сказано, чи поширюється 

зазначена свобода на будь-який масовий чи просто культурний захід? Чи вважається 

мирним зібрання неозброєних осіб, які прагнуть переглянути протяжність кордонів 

нашої держави чи тих, хто сумнівається в доцільності існування такої?  

       Чи поширюється конституційна свобода лише на громадян України і як бути в 

такому разі не громадянам, які, скажімо, бажають підтримати масову акцію, 

присвячену річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору чи Голокосту? Чи мають 

бути обмеження на проведення мирних зібрань, якщо так, то які саме? Адже стаття 

34 Конституції України гарантує право на вільне висловлення власних переконань, 

тому неозброєні особи мирно їх і висловлюють, до того ж, Висновок Венеціанської 

комісії стосовно проектів законів «Про гарантії свободи мирних зібрань», містить 

рекомендацію прибрати обмеження щодо проведення мирних зборів, якщо такі 

мирно спрямовані на ліквідацію незалежності України чи обмеження її території. 

Всі ці питання мають бути прописані в законі і ніяк не в Конституції [95]. 

       Необхідним є чітке законодавче визначення дефініцій, класифікація мирних 

зібрань, критерії розмежування мирного зібрання від немирного, шляхи убезпечення 

ризиків, пов'язаних з мирними зібраннями, перелік обставин, за яких зібрання 

втрачає мирний характер та характеристика тих зібрань, які попри зовнішню 

неозброєну форму, не можуть вважатися мирними.  

       По-друге, закон є необхідним, зважаючи на такі чинники, як рівень зрілості 

громадянського суспільства, тип правової культури, стиль правового мислення, які 

є об’єктивною правовою реальністю, не врахування якої прирікає на подальшу 

дестабілізацію ситуації у країні й недовіру до чинного законодавства. Нині Україна 

у своєму державно-правовому розвитку перебуває на етапі абсолютизації норми й 

обходу закону. Тобто, задля реалізації права, необхідно, аби таке було чітко 
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прописаним у чинному нормативно-правовому акті, не мало заперечень, 

різнотлумачень, взаємовиняткових положень, та інших потенційно оскаржуваних 

моментів, перевірка яких хоча й покладається на експертизу Міністерства Юстиції 

України, не завжди гарантує бездоганність того, чи іншого документу.  

      По-третє, прийняття окремого закону зумовлене необхідністю вчасного 

реагування на зловживання зазначеною конституційною свободою. Необхідно 

усвідомлювати факт загострення внутрішньополітичного протистояння в Україні, 

що має місце з 2013 року, тому закон має містити порядок відповідальності за 

відверто провокативні дії під час мирного зібрання. Відсутність окремого закону дає 

право для зібрань відверто антиукраїнського характеру, або ж таких, хто оскаржує 

визначні події вітчизняної історії чи її діячів, адже діє загальне правило «дозволено 

все, що не заборонено», помножене на конституційну гарантію свободи висловлення 

думки й переконань.   

       По-четверте, в законі мають бути чітко прописані підстави й порядок 

обмеження права на свободу мирних зібрань. Лише у такий спосіб може бути 

забезпечено конституційне положення про те, що «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 [95].  Такі обмеження стосуються, зокрема, ситуацій, за яких  водночас 

планується проведення двох мирних акцій, кожна з яких присвячена різним 

поглядам на одну історичну подію (для когось – свято, для інших – історична 

трагедія). Обмеження можуть стосуватися винятково маршруту проходження 

масової акції або ж часу її проведення, з метою запобігання провокацій і дій 

немирного характеру.  

       По-п'яте, закон має чітко встановлювати заборону на примушення осіб до 

участі у мирних зібраннях, прямо, чи побічно, чи у будь-який інший спосіб, і 

передбачати відповідальність за подібний примус. Останнім часом набула 

популярності така форма обходу закону, як «рекомендація», яку дає працівникам 

керівник установи, взяти участь у мітингу на підтримку певної політичної сили, 
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партії чи руху, чи навіть на підтримку того, чи іншого кандидата на посаду 

Президента України. Зважаючи на контрактну форму трудових правовідносин, така 

рекомендація є непрямою формою тиску на працівників. Поширена подібна форма 

тиску і серед керівників вищих навчальних закладів. Таку можна вважати не лише 

зловживанням службовим становищем, але й різновидом зловживання правом на 

свободу мирних зібрань.  

З огляду на це, сформульовано низку пропозицій з удосконалення положень 

Проекту Закону про гарантії свободи мирних зібрань від 07.12.2015 року № 3587, 

що зазначаються в Додатку № 2. 

 Зважаючи на принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина, 

закріплення найважливіших з них у Конституції України здійснюється одночасно з 

фіксацією відповідних гарантій як безпосередньо в статтях Конституції, так і в 

чинному законодавстві.   

      Відтак, попри всі розбіжності у поглядах, конституційна свобода потребує 

конкретизації, а зважаючи на останні цивілізаційні виклики, така конкретизація є 

нагальним питанням. Останні цивілізаційні виклики свідчать про зростання напруги 

й протистояння між різними групами, що призводить до мітингів немирного 

характеру. Події у Франції кінця 2018 – початку 2019 рр. демонструють відданість 

демократичним традиціям цивілізованого суспільства. У заяві Уряду Франції 

йшлося про те, що т. зв. «повстання жовтих жилетів» демонструє загострення 

суперечностей, однак, ніяк не означає, що уряд піде на обмеження права на мирний 

мітинг законослухняних громадян. Посилення відповідальності за екстремістські дії 

стосуватимуться тих, хто застосовує зброю, каміння, палиці й вчиняє інші дії, 

несумісні з вимогами законодавства. У контексті українських реалій, необхідно 

враховувати досвід цивілізованих країн, зокрема, зважаючи на політику 

євроінтеграції, європейських, однак, має бути не сліпе запозичення, а адекватна 

адаптація.  

            Відтак, навряд чи можна заперечувати необхідність прийняття окремого 

закону, мотивуючи це побоюванням бюрократизації чи тим, що такий містить певні 

норми-заборони. Жоден нормативно-правовий акт не складається винятково з норм-
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дозволів, і мають бути не лише певні обмеження, але й заборони, головне, аби було 

дотримано принцип пропорційності та принцип доцільності. Прогрес можна досягти 

комплексом заходів — ратифікацією Критеріїв ОБСЄ, прийняттям профільного 

закону і одночасним внесенням змін та доповнень у низку чинних нормативно-

правових актів, зокрема в Закон України «Про судоустрій та статус суддів», Кодекс 

адміністративного судочинства України, Кримінальний кодекс України.  

       Конституційна свобода потребує нормативного механізму реалізації 

конституційного права на мирні зібрання, в іншому випадку, зважаючи на судову 

практику, негативні тенденції лише посилюватимуться. Таким нормативним 

механізмом реалізації конституційного права на мирні зібрання має стати окремий 

закон про право на мирні зібрання. І навпаки – окремий закон права на мирні 

зібрання має стати нормативним механізмом реалізації конституційного права. 

Остаточно вирішити питання врегулювання права мирного зібрання можливо лише 

комплексом заходів. Насамкінець, потрібно акцентувати увагу, що необхідність 

унормування свободи мирних зібрань у жодний спосіб не означає застосування 

таких, як єдиного дієвого інструменту задля вирішення нагальних питань, що було 

можливим або на ранньодержавному етапі, або ж коли українські землі перебували 

під іноземною юрисдикцією. Нині збори можуть бути інструментом для 

привернення уваги громадськості, органів державної влади та місцевого 

самоврядування до будь-якого актуального питання, однак, не акт відчаю. Мають 

бути й інші функціонуючі механізми, зокрема, законодавчі для вирішення нагальних 

питань.  

 

2.2 Компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

щодо організації і проведення мирних зібрань в Україні 

 

В Україні історично обумовленим є досвід зібрань та мітингів, більшість з 

яких розпочиналися саме як мирні зібрання. Власне, саме існування України як 

суверенної незалежної держави, стало можливим, окрім іншого, тому, що 
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національна інтелігенція та небайдужі зуміли самоорганізуватися та знайшли спосіб 

довести своє бачення майбутнього нашої держави.  

Крім того, існує досвід фактичної розправи з мітингувальниками, попри те, що 

і Радянська Україна, і сучасна незалежна визнають чинними документи ООН, де 

прописане право на мирні зібрання. 

За логікою, новий формат державно-правового розвитку й набуття Україною 

міжнародної правосуб’єктності мав би стати потужним стартом для виправлення 

помилок попереднього режиму. Це передбачало б створення такого механізму, який 

перешкоджає узурпації влади й передбачає жорстку відповідальність за 

перевищення владних повноважень, а також кодифікації відповідних законів й 

забезпечення нормативних гарантій реалізації конституційного права.  

      У січні 2005 року нарешті розпочалася робота, було схвалено досить важливий 

документ Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [197].  Норма, що 

спричинила бурю обговорень, була пов’язана з конституційною реформою. Мета 

стратегії була однозначна, це внесення змін до Конституції та інших нормативно-

правових актів, проаналізувавши детальніше, можна зрозуміти сутність Стратегії, а 

саме приховану зміну форми правління, зміну адміністративно-територіального 

устрою. Названо це було як децентралізація влади, в основі якої реформування  усієї 

влади. 

      Застосування напрямків та виконання завдань, пов’язаних з конституційною 

реформою, було пріоритетом у усіх договорах, що укладалися з Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-

членами, тобто виконання цієї реформи є однією з умов вступу України в ЄС.  

У березні 2015 року був підписаний важливий для України Указ про 

створення Конституційної комісії. Головою Комісії було тоді призначено 

Володимира Гройсмана.  Було розроблено спеціальний проект змін до Конституції, 

пов'язаний з правами людини [125, с. 148–150]. Необхідно було якомога швидше 

розподілити конституційні повноваження між органами влади.  Йдеться про 

реформу управління державою. До неї належали: повноваження президента, 

парламенту, уряду, здійснення демократизації України та перехід на європейську 
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демократію з її цінностями. В основі лежала концепція, де представник влади слугує 

не своїм особистим інтересам, а інтересам громади та державі загалом, де владу 

неможливо узурпувати. Завдання були досить серйозні, але жодних конституційних 

змін у частині повноважень парламенту, президента, уряду не було змінено.     

Органи державної влади України мають свою конституційну компетенцію, 

повноваження й способи взаємодії, домінантною з яких є субординація. 

Розглядаючи принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина,  можна 

чітко встановити гаранта – державу. Саме це і встановлено в статтях 3, 22, 42, 49, 51, 

53 Конституції України, реалізує усе це функція за допомогою  системи органів 

державної влади та місцевого самоврядування [95]. 

       У Конституції України органи державної влади розташовані за логікою їх 

повноважень, за такою ж послідовністю необхідно аналізувати їх конституційні 

повноваження щодо організації і проведення мирних зібрань. 

1. Верховна Рада України 

Орган законодавчої влади, основним завданням якого є здійснення захисту 

прав і свобод людини і громадянина через законодавчу функцію. Механізми 

вироблення та реалізації державної політики повинна встановлювати держава. 

Найвищий рівень державної політики – її «засади», визначаються парламентом, що 

пов`язано з повноваженням Верховної Ради. Закон України «Про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики» визначає, що Верховна Рада України як 

єдиний орган законодавчої влади в Україні, має повноваження щодо визначення та 

реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики та здійснює їх шляхом 

законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад 

внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової 

політики в межах, визначених Конституцією України, здійснення парламентського 

контролю. 

Верховна Рада забезпечує не лише видання законів, але й наукові 

дослідження, зокрема з проблем ефективного розвитку законодавства, наукову 

експертизу законопроектів. У контексті цього, можна констатувати недостатню 

роботу, а саме відсутність законодавчої ініціативи стосовно правового 
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врегулювання права мирних зібрань. Очевидною є пасивність стосовно поліпшення 

механізму реалізації наявних законів. Відомо, що такий або слабкий, або відсутній. 

По-третє, досі не вироблено функціонуючого механізму протидії т. зв. обходу 

закону, який на практиці також мінімізує (або ж зовсім унеможливлює) практичну 

реалізацію конституційних прав та свобод, зокрема, права мирного мітингу. І 

врешті, попри численні звернення й заяви, досі не ратифіковані Критерії ОБСЄ 

розмежування мирного й немирного мітингу [60]. 

       Невизначеність правових дефініцій стосовно мирного мітингу чи зібрання, вже 

призводила до тривалої кризи внутрішнього правопорядку в державі. Прикладом 

цього є події Революції Гідності, що вже сама собою розпочалась як мирний 

протест. Попри те, що з самого початку існування Української держави на такій 

невизначеності неодноразово наголошувалося, необхідність прийняття відповідних 

законів неодноразово підкреслювалась, питання залишилося відкритим. 

Враховуючи розмах подій та непрогнозованість наслідків, необхідно було 

нормативне обґрунтування дій влади, відповідно, така не знайшла іншого виходу, як 

піти на пряме порушення Регламенту Верховної Ради України.  

      Зміни, що пропонувалися від народних депутатів та від Кабінету Міністрів 

України, пов’язані з внесенням змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та процесуальних нормативних актів щодо додаткових заходів захисту 

безпеки громадян (ці пропозиції були внесені В. В. Колесніченком,                    В. М. 

Олійником, наступні зміни це – внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час 

проведення футбольних матчів (пропозиція від Кабінету Міністрів України (далі  – 

КабМін), згодом – внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані у автоматичному режимі, внесення змін до 

регламенту Верховної Ради, внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо заочного кримінального провадження.  

Отож, законопроекти не були обговорені, не були проаналізовані громадою та 

науковцями, а були одразу подані до голосування.  Найбільш цікавим є «Про 
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внесення змін до Закону України «Про усунення негативних наслідків та 

недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під 

час проведення мирних зібрань» [53].  

Чому саме він? А тому, що в ньому звільняється від кримінальної 

відповідальності особи, які є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у 

вчиненні в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року включно, злочинів, 

передбачених статтями щодо дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади; перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів; щодо  умисного середньої тяжкості тілесного 

ушкодження; щодо порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими 

ознаками; перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 

партій, громадських організацій; крадіжки; групового порушення громадського 

порядку; блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства; захоплення державних або громадських будівель чи спору; 

захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника тощо, тобто майже більшість пов’язана із порушенням громадського 

порядку [53]. У такий спосіб, від відповідальності передбачалося звільнити і тих, 

хто зловживав владою, і тим, хто завдавав тілесні ушкодження. Втратив чинність у 

лютому 2014 року внаслідок вступу в дію Закону України «Про недопущення 

переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законів України» [217]. 

Зазначений закон заслуговує на особливу увагу, з огляду на те, що в його назві 

застосовується дефініція «мирні зібрання». Чинний документ лишає перелік статей, 

за якими передбачається звільнення від кримінальної відповідальності за 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171), перевищення 

влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, 

перешкоджання участі свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови 

від давання показань чи висновку. Документ є закономірним наслідком 
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недосконалості законодавчої системи, за якої виявилася й відсутність закону про 

мирні зібрання, й колізія чинних нормативно-правових актів, й прогалини у 

законодавстві, а також необмежені повноваження суддів. Крім того, закон ілюструє, 

як можна обмежити конституційно-озвучене право і які звинувачення можна 

пред’явити учасникам мирного мітингу. Перелік зазначений у статті 1 

документу [217]. 

Українські судді досить часто виражають незадоволення сучасною нормативною 

базою й новітньою судовою практикою. Досить часто в рішеннях та постановах 

можна знайти посилання на нечітку нормативну базу, а отже, судді не мають 

єдиного напрацьованого матеріалу, оскільки нормальної практики за відсутності 

єдиного нормативного акту, не існує. 

Після прийняття постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної 

Ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів 

та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян 

під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що 

відбуваються в Україні з 21 листопада 2013 року. 

У Верховній Раді України існують спеціальні комітети, що сприяють 

законотворчій функції. Перелік таких комітетів затверджується у разі необхідності, 

на першій сесії Верховної Ради нового скликання більшістю голосів народних 

депутатів від її конституційного складу [60].   

Серед профільних комітетів Верховної Ради поточного скликання функціонує 

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Як і інші комітети, 

такий здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, 

віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у 

сфері додержання прав і свобод людини і громадянина. В зазначеному напрямку, 

Комітет здійснює співробітництво з універсальними та регіональними 

міжнародними організаціями та їх структурними підрозділами в межах їх статутних 

завдань. Відтак, співпрацює з Комісією ООН з прав людини, Радою Європи та 

Організацією безпеки й співробітництва у Європі. 
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     Уповноважений ВР України з прав людини (надалі – Уповноважений) має досить 

значний вплив на деякі органи державної влади та місцевого самоврядування. Закон 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» вказує, що 

омбудсмен є повністю незалежним, та діє окремо від інших державних органів та 

посадових осіб.  

Уповноважений має повноваження у сфері контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав як на території 

України, так і за межами. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є 

класичним взірцем парламентського омбудсмена, оскільки обирається на посаду 

Верховною Радою України шляхом таємного голосування, що забезпечує йому 

високий статус, легітимність, а також є гарантією незалежності від усіх гілок 

державної влади. Уповноважений здійснює парламентський контроль з метою 

попередження злочинних дій, для поновлення вже порушених прав, а також з метою 

сприяння адаптації законодавства України про права і свободи людини і 

громадянина до міжнародних стандартів у цій галузі.  

Крім функцій безпосереднього розгляду звернень про порушення прав 

людини, що надходять до Уповноваженого, модель українського омбудсмена 

передбачає також проведення моніторингів дотримання прав і свобод людини в 

Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності та їх посадовими та службовими особами, які своїми діями 

(бездіяльністю) порушували права та свободи людини і громадянина. Результати 

таких моніторингів, комплексна оцінка стану додержання й захисту прав і свобод 

людини представляються у Верховній Раді України у вигляді щорічних доповідей 

Уповноваженого. Для забезпечення роботи Уповноваженого, працює спеціальний 

Секретаріат і діє Консультативна рада, яка може мати в складі осіб на громадських 

засадах, але з обов‘язковим  досвідом роботи у галузі захисту прав і свобод людини і 

громадянина [60]. 

2. Президент України 
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Президент України наділений правом законодавчої ініціативи, з огляду на те, 

що у контексті організації та проведення мирних зібрань, Президент може 

ініціювати закони, що стосуються мирних зібрань або поліпшення механізму 

реалізації цього конституційного права, може пропонувати зміни й доповнення до 

ініціативи інших суб’єктів, може ветувати законопроект, якщо такий обмежує 

зазначене конституційне право.  

      Звертаючись до Національної стратегії у сфері прав людини, яку було 

затверджено указом Президента від 25 серпня 2015 року № 501/2015, встановлено 

досить багато проблем, що підлягали вирішенню, з-поміж двадцяти шести, 

необхідно виокремити відсутність законодавства з питань мирних зібрань, 

забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань, як однією з системних проблем 

[131]. Національна стратегія включала низку необхідних заходів для вирішення 

проблем, однак за декілька місяців, все, що було виконано – це тренінги та, 

звичайно, змін не спостерігалося. При цьому, заходи не передбачали включення до 

плану місцеве самоврядування та судові інстанції [131]. 

      Нині вже діючий спеціальний механізм звернення до Президента України через 

електронні петиції, який можемо знайти на офіційному сайті Президента України. 

Після відправлення петиції, вона проходить перевірку адміністратором сайту на 

відповідність вимогам, установленим Законом України «Про звернення громадян». 

Після цього, на її підтримку вона повинна зібрати  не менше, як двадцять п’ять 

тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення 

петиції. Якщо цього не відбулося в установлений строк після завершення терміну 

збору підписів на її підтримку, розглядається як звернення громадян відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян». Розглядають петицію не пізніше десяти 

робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.  Дані щодо 

розгляду петиції оприлюднюються у розділі електронних петицій на сторінці «На 

розгляді» не пізніше, ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості 

підписів на її підтримку [31, с. 105]. 

       Нині з-поміж петицій, які на розгляді чи в архіві, перші позиції займають петиції 

щодо перегляду цін на газ, перегляд депутатських окладів, позбавлення депутатської 

https://helsinki.org.ua/svoboda-zibran-m-kamenjev/#_ftn78
https://petition.president.gov.ua/?status=in_process
https://petition.president.gov.ua/?status=in_process
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недоторканості. Незрозуміло, чи «плюсуються» голоси т. зв. однотипних петицій, 

адже таких теж чимало, а загальний рівень правової культури, вочевидь, ще не 

достатній для того, аби перевірити базу петицій та задля загальної справи, 

приєднатися до вже наявної. Петиції, які стосуються права мирного мітингу чи 

зібрання чи ратифікації критеріїв ОБСЄ, поки що відсутні (на момент квітня 2017 

року), що не заперечує їх подачу пізніше. Відповідно, важко відповісти, що є 

причиною відсутності такого елементарного подання – орієнтація на винятково 

повсякденні практичні питання, загальна недовіра до влади чи відсутність 

системного бачення проблеми, адже загальновідомо, що саме нечіткість механізму 

реалізації права на мирне зібрання була однією з причин перевищення повноважень 

поліцією під час подій Революції Гідності. 

      У своїй волі Президент може за певних обставин, обмежити свободу мирних 

зібрань. Наприклад, оголошення надзвичайного стану на усій території держави або 

окремих її місцевостях. Конституція України та Закон «Про правовий режим 

надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року, врегульовуючи це питання, 

зобов’язують главу держави спершу звернутися через засоби масової інформації або 

в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціаторами чи учасниками 

дій, що можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою 

припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і 

попередженням про можливість введення надзвичайного стану. Водночас, за умов, 

що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення 

загибелі людей», надзвичайний стан може бути введено без попередження [58].  

Наслідком надзвичайного стану, окрім іншого, є посилення охорони 

громадського порядку і, відповідно, заборона страйків і масових заходів, окрім тих, 

заборону на проведення яких встановлює суд. Термін надзвичайного стану в Україні 

становить не більше, як 30 діб і не більше, як 60 діб в окремих її місцевостях.  Цей 

строк може бути збільшено до 30-ти днів.  Президент видає Указ, і той набирає 

чинності лише з моменту затвердження ВР України [58]. 

Існують чітко визначені законом підстави, за яких Президент України може 

ініціювати запровадження надзвичайного стану. Зокрема, до таких належать: 
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«…виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над 

громадянами, обмежують їх права і свободи…». А до таких прав зазвичай 

відноситься право вільного пересування. З огляду на це, постає актуальність 

законодавчого врегулювання розмежування понять «мирний мітинг» і «немирний 

мітинг». Практика свідчить, що саме заборона проведення мітингів та інших мирних 

масових заходів, призводить до обурення, яке згодом переростає у некеровані 

пікетування. Виникає патова ситуація – з метою запобігання масовим зібранням, 

влада своїми діями провокує масові безпорядки [95]. 

       Крім того, Президент України на пропозицію Ради національної безпеки і 

оборони України має повноваження видати указ про воєнний стан, що після 

затвердження Верховною Радою України, підлягає негайному оприлюдненню. Указ 

Президента України від 26 листопада 2018 року № 390/2018 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України «Щодо надзвичайних заходів із 

забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного 

стану в Україні» остаточно підтвердив наявність на території країни військ  

Російської Федерації [209]. Такий воєнний стан тривав тридцять діб у десяти 

областях з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року, і, окрім іншого, передбачав 

обмеження права на мирні зібрання. Вищезазначене Рішення РНБО має таємний 

дванадцятий пункт [209]. При Президенті України діють вісім дорадчих комітетів, 

кожен з яких має чітко визначене коло обов’язків. Однак, жоден з них не 

переймається питанням мирних зібрань.  Отже, повноваження Президента України 

мають досить всеохоплюючий характер щодо права на мирні зібрання, але при 

цьому, часто обмежуються,  відповідно до наявних законодавчих норм. 

3. Кабінет Міністрів України  

Як орган виконавчої влади в Україні, має досить багато повноважень у сфері 

захисту  прав і свобод людини і громадянина. Можна виділити декілька міністерств, 

які мають відношення до практичної реалізації права на мирні зібрання. Це 

Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство культури, 

молоді та спорту України. Зокрема, на Міністерство юстиції, згідно з Положенням, 

покладається організація здійснення державної політики, підготовка пропозицій 
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щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки; а 

також підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення 

проектів нормативних актів та міжнародних договорів з правових питань, 

здійснення правової експертизи проектів нормативних актів, державна реєстрація 

нормативних актів, систематизація законодавства України; забезпечення захисту 

прав і свобод людини і громадянина; організаційне та матеріально-технічне 

забезпечення судів загальної юрисдикції, організація виконання судових рішень, 

роботи з кадрами, експертне забезпечення правосуддя; організація роботи нотаріату, 

діяльності щодо реєстрації актів громадянського стану; розвиток правової 

інформації, формування у громадян правового світогляду; здійснення міжнародно-

правового співробітництва [146].  

4. Судова влада 

  В українському законодавстві наявне закріплення права на захист в суді [95].  

Звертатися може будь-хто, і обирати суд до якого звернутись також, як до загальних 

судів, у відповідності до встановлених процесуальних вимог, так і до 

Конституційного Суду України. Відповідно до судової реформи 2016 року, 

Конституційний Суд став судом, до якого можна звернутись із конституційною 

скаргою. Вимоги до скаржника, процедура подачі та надання відповіді на скаргу, 

встановлено Законом України «Про Конституційний Суд України». У відповідності 

до статті 55 згаданого Закону конституційною скаргою визначено письмове 

клопотання, яке подане до Суду, щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) Закону України (його окремих положень), що 

застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на 

конституційну скаргу. Суб’єктами права на конституційну скаргу визначаються 

виключно особи, які вважають, що застосований в остаточному судовому рішенні в 

їх справах Закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України. 

Розгляд справи здійснюється у порядку конституційного провадження, вимоги до 

якого закріплені в 9 Главі Закону України «Про Конституційний Суд України». 

Головне це розуміти, що до Конституційного Суду України не оскаржуються 

рішення Верховного Суду чи інших інстанцій, незаконні дії прокурорів тощо. В 
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межах конституційного провадження особи можуть довести, що положення Закону, 

який суд застосував у конкретній справі є неконституційним. У подальшому це буде 

підставою для перегляду цієї справи судом за нововиявленими обставинами. Це 

важливо розуміти, оскільки велика частка скарг, поданих на даний момент, різних 

предметів оскарження, але не ніяк не оскарження конституційності Закону, 

внаслідок чого Конституційний Суд України відмовляє у відкритті провадження. 

Тому при поданні конституційної скарги важливо розуміти предмет оскарження та 

вимоги, встановлені Законом «Про Конституційний Суд України». 

Нині ж судова влада стала досить узурпованою, і, на жаль, які б норми 

законотворці не прийняли, сутність проблеми залишається дотепер в повноваженнях 

суду та його апарату. Зараз досить багато в Єдиному державному реєстрі судових 

рішень, практики саме адміністративної, і розгляд таких справ відбувається в 

окружному адміністративному суду, а якщо йдеться про органи місцевого 

самоврядування – то місцевому загальному суду як адміністративному суду.  

Якщо розглядати принцип територіальної підсудності, то такі справи підсудні 

адміністративному суду за місцем проведення мирних зібрань.  Насамперед, судді 

керуються Кодексом адміністративного судочинства України, який і встановлює 

порядок оскарження спорів, пов’язаних із правом на мирні зібрання. Розглянувши 

одну зі статей, можна побачити саме обмеження щодо реалізації права на мирні 

зібрання, однак всупереч цій статті, є інша, яка регламентує особливості 

провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у 

реалізації права на мирні зібрання [105, с. 55]. Досить часто позивачами в таких 

категоріях справ виступають не організатори заходів, а органи державної влади, із 

позовними заявами про заборону таких заходів, чи про інше обмеження права на 

мирні зібрання. Однак, звертаючись до іншої статті, бачимо паралельні позови, тут 

організатор звертається для зняття такого обмеження при проведенні мирного 

зібрання до суду, бо вважає, що орган державної влади порушує його права. 

Аналіз практики судів показує, що Феміда повністю залишається на стороні 

органів держаної влади, у такий спосіб, створивши нову статистку, а саме: за 2010–

2013 рр. існує 1045 рішень окружних адміністративних судів щодо обмеження у 
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реалізації права на мирні зібрання, 907 позовів органів влади було задоволено. У 

2012 р. відсоток заборон залишався стабільно високим – 83 % [158; 159; 160]. 

Судові постанови досить подібні, типовими є задоволення позовів про 

заборону мітингу й відмова у їх оскарженні, типовими й поширеними є судові 

мотивації.  

        Крім того, з боку місцевих органів влади існують численні способи т. зв. 

обходу Закону чи ж прямого правопорушення, як вирішення судом питання про 

заборону мітингу напередодні його проведення, що автоматично обмежує право на 

судовий перегляд у наступних інстанціях. Часто органи державної влади, 

одержавши вчасно повідомлення про намір проведення мітингу, зумисне 

звертаються до судового оскарження в останній день, хоча закон вимагає негайного 

оскарження. При цьому, закон вимагає негайного звернення до суду у разі 

отримання зазначеного повідомлення, а саме судове рішення виконується негайно. 

Прохання органу влади про заборону чи інше обмеження проведення мирного 

мітингу, на практиці, є єдиною підставою для судового рішення, а сам суд не надає 

цьому належної судової оцінки. Типові мотивації відмов у проведенні мітингів – 

недолік оформлення заяви, який на практиці не є визначним, гіпотетична 

можливість вплинути мітингу чи демонстрації на рух транспорту чи самих 

пішоходів, гіпотетична можливість впливу мітингу чи зібрання на роботу органів 

влади чи місцевого самоврядування, нездатність органів правопорядку забезпечити 

правопорядок. 

Рішення національних судів, здебільшого, зводяться до того, що обмеження 

мирних зібрань можливо лише за рішенням органів державної влади, у разі  

настання негативних наслідків, таких, як загроза національній безпеці і 

громадському порядку [169].  

 Наприклад, Конституційний Суд України чітко визначив, що у рішенні від 

19.04.2001 р. громадяни зобов’язані сповіщати органи державної влади в розумний 

строк, тобто такий, що передує даті проведення. Строки не повинні обмежуватися 

Конституцією України, а саме ст. 39, ця стаття повинна слугувати гарантією 

реалізації такого права, але ніяк не його обмеженням [163]. 
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Відтак, рішення Конституційного Суду України зобов’язує громадян сповістити 

владу про намір провести мирний мітинг, а не отримати дозвіл на його проведення. 

Дозвільний порядок практикувався у Радянському Союзі, нинішні необґрунтовані 

судові обмеження є прямим порушенням чинного законодавства України. Старе 

визначення «несанкціонований мітинг» є нікчемним, оскільки не існує обов’язку 

отримати санкцію на його проведення, є поняття «неповідомлений» мітинг [163]. 

Національне законодавство передбачає декілька видів відповідальності за 

порушення встановлених вимог, а саме –  кримінальна найтяжча та адміністративна. 

У разі відкриття виконавчого провадження, його учасники, звичайно, окрім 

державного виконавця, приватного виконавця, мають законне право на звернення до 

суду зі своїми позовними вимогами, у разі незаконного рішення щодо обмежень при 

проведенні зібрань. Звичайно, можна звернутися й до вище стоячого органу, в разі 

його існування, наприклад, рішення прийняли патрульні, а звернутися за 

оскарженням можливо в Департамент патрульної поліції. 

Кримінальна відповідальність передбачена, якщо зібрання втратило свій мирний 

характер і переросло в масові заворушення. Цьому присвячено розділ ХІІ 

Кримінального кодексу України «Злочини проти громадського порядку та 

моральності». [104] Насамперед, кримінальна відповідальність передбачена у разі 

заклику до вчинення дій, які загрожують громадському порядку. Колізія законів та 

понять відіграє свою негативну роль, адже будь-які нестандартні дії тією чи іншою 

мірою, можуть загрожувати громадському порядку. З огляду на Кримінальний 

кодекс України, саме ст. 295 встановлено  відповідальність за просто громадські 

заклики до підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, 

насильницьким виселенням громадян, що загрожують громадському порядку, а 

також за розповсюдження, зберігання чи виготовлення матеріалів подібного змісту з 

метою їх розповсюдження. Такі дії караються штрафом до максимум до 50 н. м. д. г. 

Встановлено кримінальну відповідальність за організацію масових зібрань, що 

супроводжуються насильством, погромами і іншими злочинними діями, з 

предметами, які використовувалися як зброя, а також за активну участь у масових 

заворушеннях. Особи, винні у блокуванні транспортних комунікацій, яке порушило 
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нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, а також 

захопленні вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного 

підприємства, несуть кримінальну відповідальність відповідно до статті 279 

Кримінального кодексу України [104]. Втім, стаття 365 Кодексу передбачає 

відповідальність за перевищення повноважень посадових осіб та органів 

правопорядку, однак, в Кримінальному Кодексі нічого не сказано про 

відповідальність за масові акції, що виникли в країні й спричинили безліч 

правопорушень, які є наслідком перевищення повноважень органами тодішньої 

міліції.  

5. Органи місцевого самоврядування 

Коли йдеться про повноваження органів місцевого самоврядування, 

насамперед, необхідно відзначити проект конституційної реформи з децентралізації. 

Реформа децентралізації є однією з сімнадцяти реформ, ініційованих Урядом 

України, затверджених меморандумом з МВФ у березні 2015 року [196, с. 32]. 

Досить важливою стала децентралізація, яка була введена майже по всій 

Україні одночасно. З кінця 2014 р. почали активно створюватися територіальні 

об’єднані громади, для проведення повноцінної процедури об’єднання громад, було 

прийнято Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». 

Реформа децентралізації дала змогу місцевим громадам розпочати вирішувати 

місцеві питання самостійно, без допомоги органів державної влади, що знаходилися 

в районних центрах. Нині створено вже понад 380 громад. Для багатьох об’єднаних 

громад бюджетом вже почали виділяти державні субвенції, а саме: медичні, освітні, 

соціальні.  

Міністерство розвитку громад та територій України (стара назва – 

Міністерство регіонального розвитку) стало відповідальним центром за досконале 

проведення реформи децентралізації. Окрім того, було схвалено концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Це стало найбільшим підґрунтям реформи децентралізації. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

встановлено, що органи місцевого самоврядування, їх представники зобов’язані 
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діяти лише в межах Конституції та законодавства України. Якщо проаналізувати 

цей Закон, то можна виділити саме порядок проведення масових заходів, таких, як 

мітинги, збори, здійснення та забезпечення повноцінного контролю, організації та 

допомоги в організації таких заходів, віднесено до компетенції виконавчих органів 

сільських, селищних рад. 

Досить серйозною проблемою стало  те, що у багатьох селах, селищах, різних 

населених пунктах України були вже наявні місцеві правові акти, що встановлювали 

організацію проведення мирних зібрань на цій території. 

В деяких муніципальних громадах розгляд питань, пов’язаних з 

повідомленнями про проведення мирних зібрань та інших публічних заходів, 

покладаються на певну службову особу і спеціально створену комісію. Тому, 

залежно від суб’єкта, діяльність таких комісій та правила проведення мирних 

зібрань, з урахуванням місцевих особливостей, в тій чи іншій муніципальній громаді 

може суттєво відрізнятися. У зв’язку з цим, реалізація одного й того самого 

конституційного права громадян в різних територіальних громадах повинна мати 

однаковий правовий алгоритм дії.  

Досить важливо проаналізувати положення, які регулюють порядок 

проведення мирних зібрань і, якщо це потрібно, ухвалювати лише ті нормативні 

акти, які не порушують європейські принципи проведення мирних зібрань, не 

порушують позитивних зобов’язань держави перед Європейською спільнотою, та 

дозволяються законодавством України. Завданням місцевого регулювання повинно 

бути визначення й уточнення винятково технічних питань, таких, як встановлення 

відповідного органу, що здійснює прийом повідомлень від громадян, визначення 

місць проведення публічних заходів, з урахуванням специфіки конкретної території, 

порядок підтримки громадського порядку і безпеки громадян, санітарного й 

медичного обслуговування при проведенні мирних зібрань тощо [52]. 

Органи місцевого самоврядування – це гаранти реалізації права на свободу 

мирних зібрань на місцях. Вони зобов’язані завжди діяти в межах, встановлених 

Конституцією України та Законами України. Організатори мирних зібрань 

зобов’язані повідомляти органи місцевого самоврядування про день проведення 
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мирних зібрань. Повідомляти вони можуть як письмово, так і усно. При цьому, таке 

повідомлення все ж не є обов’язковим, якщо проведення мирного зібрання є 

спонтанним. У зв’язку з цим, популярним стає спонтанне зібрання. Прийнятною є 

позиція Центру політико-правових реформ щодо визначення даного виду зібрання.  

Отже, спонтанне зібрання – це вид мирного зібрання, у зв’язку з відповідною 

подією,  яку організатори та учасники не змогли передбачити попередню, щоб 

подати дані про мирне зібрання в органи державної влади або органи місцевого 

самоврядування. Характер такого спонтанного мирного зібрання випадковий та 

пов’язує між собою спонтанно зібраних людей у конкретному місці. Часто до таких 

зібрань відносять саме ті, що пов’язані з розповсюдженням інтернет-інформації. 

Запровадження в Україні такого офіційного виду зібрання відповідатиме 

міжнародно-правовим нормам. 

6. Національна поліція  

Є правоохоронним органом, що відіграє важливу роль у реалізації права на 

свободу мирних зібрань, а саме відповідає за правопорядок, безпеку громадськості, 

неозброєність учасників.  

Поліція має обов’язок безкоштовно забезпечувати дотримання громадського 

порядку та захищати учасників мирного зібрання. Не виконання цього обов’язку є 

підставою для визнання в судовому порядку дій поліції незаконними та можливого 

відшкодування завданих матеріальних та моральних збитків. 

У разі затримання під час мирного зібрання за злісну непокору законному 

розпорядженню чи вимозі працівника поліції, особа повинна розуміти, що при 

розгляді цієї справи в суді, працівники поліції повинні обґрунтувати законність 

своїх розпоряджень і вимог. Тобто, їхні дії не можуть порушувати викладені 

законодавством вимоги. 

З огляду на це, можливо виділити такі функції органу поліції: 

1. Під час забезпечення проведення мирного зібрання, поліція зобов’язана діяти в 

межах законодавства та охороняти права і свободи людини і громадянина, що 

гарантується цим законодавством.  
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2. Обмежити певні права і свободи поліція має право лише в порядку Конституції 

України, а також за необхідності, у разі порушення громадського порядку. 

3. Здійснення обмеження права на свободу мирних зібрань припиняється, у разі не 

досягнення мети, для чого такий захід, як обмеження, був застосований. 

4. Будь-якому поліцейському суворо заборонено здійснювати та підбурювати до 

будь-яких жорстоких форм поводження з учасниками та організаторами мирного 

зібрання. 

5. У разі виявлення або самостійного здійснення таких дій, поліцейські зобов’язані 

якомога швидше припинити такі дії та вжити всіх заходів щодо їх припинення. 

Обов’язково повідомити вищому керівництву. 

6. Під час служби, поліцейським суворо забороняється надавати будь-які привілеї 

або здійснювати обмеження учасників та організаторів мирного зібрання за 

ознаками шкіри, політичних уподобань, раси, майнового стану їхнього поділу. 

З метою здійснення повноцінної реалізації положень Концепції та Плану заходів, 

насамперед, необхідно внести зміни в законодавство України. Окрім цього, 

необхідно було органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

комплексно розробити повноцінний пакет змін до законодавства. Така комплексна 

робота надала максимально продуктивний результат, та якомога швидше 

впровадження на практиці. Усі такі зміни мали на меті повноцінну зміну влади. 

Багато експертів, науковців досить довго працювали над новим проектом змін до 

Конституції. Розроблений проект був переданий на громадські слухання. Усі зміни у 

цьому документі повністю підтримали, а Венеціанська комісія взагалі погодила без 

жодних на те змін. Однак, на жаль, політична ситуація, яка склалася, так і не 

дозволила Верховній Раді України прийняти подання зміни від Президента України 

щодо децентралізації. На жаль, політичні обставини не дозволили Верховній Раді 

України прийняти подані Президентом України зміни до Конституції щодо 

децентралізації. Відповідно до того, у 2014 р. розпочалася реформа, що в основі 

мала зміни адміністративно-територіального поділу України, місцевого 

самоврядування та порядку діяльності органів виконавчої влади на місцях.  
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Найважливішими результатами цієї реформи стало створення адекватних, 

повноцінних, правових, повністю сприятливих умов для залучення громадськості до 

прийняття владних рішень, а також розвитку форми прямої демократії. 

       Отже, є державні органи, на які покладається законодавче врегулювання 

зазначеного права, а також правова експертиза, ведення статистики тощо. Є такі, що 

мають повноваження на обмеження зазначеного права, існують ті, що внаслідок 

недостатньої унормованості права на свободу мирного зібрання, мають важелі для 

обмеження зазначеного права в межах чинного законодавства. За умов відсутності 

функціонуючих механізмів вирішення нагальних питань, кількість зібрань не буде 

зменшуватися. 

 

2.3 Судова практика розгляду справ стосовно реалізації конституційного права 

на мирні зібрання 

 

       Реалізація конституційного права на мирні зібрання є його найслабшою ланкою. 

Це є результатом пострадянського синдрому, за якого мирні мітинги 

організовувалися централізовано місцевою владою й здебільшого були спрямовані 

на зовні – висловлення солідарності з колоніальним народом, що виборов 

незалежність, або на підтримку політв’язня імперіалізму, або висловлення протесту 

проти мілітарної (експансіоністької, дискримінаційної) політики держави чи групи 

капіталістичних держав. Тобто, протест стосувався політики іншої держави, не 

радянської, за якої презюмувалося, що й протестувати нема проти чого. Коли ж 

наприкінці 90-х рр. питома кількість мітингів перевищила критичну межу, цю 

об’єктивну реальність потрібно було нормативно впорядкувати, а на практиці – 

обмежити. На це й було спрямовано Указ Президії Верховної ради СРСР від 28 

липня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР» (далі – Указ 1988 року). Однак, чинність 

зазначеного документу на території України забезпечувала Постанова Верховної 

Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР» [189, с. 176]. 
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       Конституційний Суд України своїм Рішенням від 8 вересня 2016 р. № 6-рп/2016 

визнав цей Указ неконституційним. Однак, навіть після зазначеного Указу, окремі 

окружні адмінсуди у своїх рішеннях про заборону мирного мітингу, посилалися на 

вже відмінений неконституційний указ, як це зробив Вищий адміністративний суд 

України в ухвалі від 23 листопада 2016 р. у справі № К/9991/32939/12 [164]. 

       Існують позитивні та негативні обов’язки держав. Пострадянський синдром 

дається взнаки, на що звертає увагу автор звіту «Потреби навчання українських 

суддів та адвокатів з питань Європейської конвенції з прав людини» від 10 жовтня 

2011 року DG-HL (2011) 13, Джеремі Макбрайд [37]. Він зазначав, що правова 

культура, успадкована Україною від Радянського Союзу, отримана вже після 

незалежності, мала основну ознаку того, що право не було законодавчо унормовано, 

після отримання нею незалежності, відзначалася, що право не було законодавчо 

унормовано,  а саме в кодексах, законах та постановах, які ніяк не закріплювали 

конституційного верховенства, навіть не існувало загального принципу відповідності 

правових положень певним мінімальним стандартам, матеріальним та 

процесуальним, на підставі яких такі правові положення або їх застосування могли б 

бути визнані неприйнятними. Це створювало різкий контраст вимогливим 

концепціям верховенства права, що лежить в основі застосування ЄКПЛ [37].  

       В Україні на практиці досі діє негативна концепція права на мирні зібрання, 

тобто, його реалізація обтяжена багатьма чинниками – доброю волею місцевої влади 

та рішенням адміністративних судів, котрі, зазвичай, підтримують місцеву владу, а 

інколи й ігнорують Рішення Конституційного суду України.  

Для об’єктивного відтворення судової практики розгляду справ щодо реалізації 

права на мирні зібрання, необхідно аналізувати: 

 скільки приблизно мітингів відбулося у Незалежній Україні і яка їх динаміка; 

 які з заявок на мітинг були задоволені, які – заборонені, які вдалося відстояти 

в суді, які – ні; 

 які області лідирують за кількістю судових заборон на мітинги, які – навпаки; 

 скільки мітингів було ініційовано центром Профспілок України, які з них 

заборонено; 
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 які обтяжуючі обставини заявок на мітинги мали місце (погрози, 

переслідування, незаконні дії роботодавця, тощо). 

      Нині в Україні діє кілька незалежних громадських організацій, зокрема ГО 

«Центр політичних студій та аналітики», ГО «Центр політико-правових реформ», 

ГО «Центр громадянських свобод», що досліджують динаміку мітингів та зібрань, а 

також ведуть офіційну статистику. Аналіз цієї статистики дає підстави 

стверджувати, що нинішня судова практика містить здебільшого заборони, і мало 

спрямована на реалізацію права, гарантованого Конституцією України.  

Тривожним моментом є те, що тлумачення національного законодавства 

здійснюється без урахування міжнародних зобов’язань України, без урахування 

конвенційних стандартів та практики ЄСПЛ, без порівняння обставин справи, яка 

розглядалася в ЄСПЛ, а головне, без розуміння позитивного обов’язку держави 

щодо гарантування права на свободу мирних зібрань і стандарту доведення в таких 

категоріях справ [171]. 

У європейській судовій практиці свобода мирних зібрань, гарантована статтею 

11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, є 

невід’ємним правом. Будь-яке обмеження може бути спричинене лише необхідністю 

мінімізувати дискомфорт для решти громадян немітингуючих. ЄСПЛ виділяє 

плюралізм, як одну із досить важливих ознак демократичного  суспільства. Він 

підтверджує те, що інтереси окремого індивідуума такі ж важливі, як і групи, але 

при цьому, повинен і підкоритися у разі необхідності, загальному інтересу. Звісно, 

не значить, що демократія – це завжди думка більшості, але повинна бути рівновага 

між думками окремих індивідів та груп індивідів. При цьому, держава повинна 

сприяти цій рівновазі, ні в якому разі не порушувати. Оскільки право на свободу 

мирних зібрань має прямий зв‘язок з демократією, щоб втручатися в це право та 

обмежувати його, держава повинна мати серйозні аргументи. 

       В Україні очевидною є динаміка заборони мирних зібрань та відсутність 

толерантності щодо мирного зібрання. При цьому, необхідно усвідомлювати, що 

толерантність до мирних зібрань, навіть якщо такі є несанкціонованими – один з 

конвенційних стандартів. Зважаючи на динаміку мітингів в Україні, відповідною є й 
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судова практика. На думку Р.О. Куйбіди, особливістю практики судів є її 

суперечливість та непослідовність, що проявляється у застосування судами 

відмінних позицій при вирішенні цих справ [105, с. 55]. За останні сім років можна 

спостерігати таку картину.  

Понад 227 справ було розглянуто за період  2011–2012 рр. саме про заборону 

мирних зібрань, з кожним роком кількість справ, пов’язаних з правом на мирні 

зібрання, зростала, порівняно з попереднім, наприклад, в кінці 2012 р. можна 

прослідкувати тенденцію, що судові рішення встановлювали заборони зібрань, 

тобто більшість  судів приймали рішення на користь органів державної влади.   

Показовим є збільшення кількості заявок на мітинг, після т. зв. судової реформи В. 

Ф. Януковича. Порівняно з 2009 р., тобто, до реформи, кількість таких справ у 2012 

р. зросла більше, ніж утричі, а кількість заборон у чотири з половиною рази. 

Найбільший відсоток заборон був прийнятий у Харківській області, причому 

незалежно від інстанції, як першою, так  і  апеляційною  інстанціями,  приймалися 

рішення на користь органів державної влади. Поруч з Харківською областю, була 

Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Київська області, як такі, що 

лідирували у встановленні обмежень.           

На захист прав і свобод людини стали Херсонський окружний і Вінницький 

апеляційний адміністративні суди, тут рішення приймалися не на користь органів 

влади, а на користь учасників мирного зібрання. Окрім того, мерія Херсона 

мінімізували звернення до суду з питань захисту прав органів державної влади про 

проведення мирних зібрань. Це зумовлено, насамперед, прийняттям рішення в 2012 

році  про незаконність Положення про порядок проведення мирних зібрань у місті 

Херсоні. Оскільки в тому положенні місцева влада встановила порядок подачі 

позовів щодо необхідності заборони проведення мирних зібрань. Звертаючись до 

практики Вищого адміністративного суду, судові рішення якого приймалися на 

користь органів державної влади, але після 2012 р. вже понад 50 %  рішень 

приймалися на користь учасників та організаторів мирних зібрань. Це пов’язано з 

тим, що суди почали активно проводити аналіз судової практики у таких категоріях 

справ, звертаючись до європейського досвіду, аналізуючи українські судові 
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рішення, взявши до уваги міжнародні документи про захист прав і свобод людини і 

громадянина, прийшли до висновку, що захист прав і свобод людини і громадянина, 

це найголовніше, що повинні захищати органи державної влади, тому обмеження 

без надання конкретної аргументації, не мають права на існування. 

     Ці дані засновані на відомостях Єдиного державного реєстру судових рішень, до 

якого, як свідчить практика, включаються не всі судові постанови [158; 159; 160]. 

Судові рішення часто ґрунтувалися на суперечливих нормативно-правових актах, 

що надавало їм нелогічності й абсурдності. Партнерство «За свободу мирних 

зібрань» оприлюднило список таких, що стосуються 2012 року. Це, зокрема: 

 рішення Окружного адміністративного суду міста Черкас щодо заборони 

мітингу проти корупційних дій голови Черкаської ОДА; 

 рішення Миколаївського окружного суду про заборону акцій біля прокуратури 

через не гуманне відношення до особи прокурора, та знищення прилюдно 

його фотографій;  

 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону мовних 

акції під Українським домом, у зв‘язку зі святкуванням дня незалежності 

США; 

 рішення Харківського окружного адміністративного суду щодо заборони 

проведення мирних зібрань – через можливі наслідки спричинення обурення 

мешканців та гостей міста, через причину можливих  пожеж у місті. 

    У 2013 році кількість судових справ про обмеження права на мирні зібрання, 

розглянутих окружними адміністративними судами, дещо зменшилася, порівняно з 

попереднім роком – 253 постанови у 2013 р. проти 358 у 2012 році. Відсоток 

заборон залишається стабільно високим і становить 83 % (209 рішень) [159]. 

Як і в попередньому 2012 році, лідером за кількістю заборон стала Харківська 

область (38 заборон). Цікаво, що востаннє в Харківській області рішення суду на 

користь організаторів мирних зібрань ухвалювалося ще на початку 2010 року, попри 

те, що за період з 2011 по 2013 рр. судом було ухвалено 168 рішень про заборону 

мирних зібрань. Досить багато рішень про заборону мирних зібрань у 2013 році 

було також на території Автономної Республіки Крим (враховуючи м. Севастополь, 
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32), у місті Києві та області (27) та у Дніпропетровській області (22). Пік рішень про 

заборони мирних зібрань припав на період з 22 листопада до кінця року і пов'язаний 

з заборонами зібрань щодо інтеграційного вибору України, а також протестів проти 

свавільних дій влади. Переважно негативною для мітингувальників була практика 

перегляду справ про заборону мирних зібрань у судах апеляційної інстанції, які 

ухвалювали рішення на користь органів влади у 38 випадках з 46. Не виправдалися і 

сподівання щодо зміни тенденції розгляду справ у Вищому адміністративному суді 

України, які висловлювалися у зв'язку з інформацією про підготовку Вищим 

адміністративним судом роз'яснень судам нижчого рівня у цій категорії справ. У 

2013 році Вищий адміністративний суд ухвалив лише одне рішення на користь 

організаторів мирних зібрань, натомість заливши в силі рішення про заборони 

мирних зібрань у 10 випадках [159]. 

У 2014 році окружні адміністративні суди розглянули 113 справ про заборону 

мирних зібрань. У 88 випадках суд прийняв рішення про заборону мирних зібрань, у 

інших 25 – дозволив їх проводити. Кількість заборон у 2014 році дещо впала, 

порівняно з 2013 роком (88 проти 209) та особливо з 2012 роком (88 проти 349). 

Частково це можна пояснити тим, що Україна не здійснює фактичного контролю 

над Автономною Республікою Крим і м. Севастополь (з березня 2014 року), та над 

великою частиною території Донецької та Луганської областей включно з 

обласними центрами (з травня 2014 року) [160]. Водночас, загальний відсоток 

судових рішень на користь органів влади залишається стабільно високим (78 %), і 

мало відрізняється від даних попередніх років (75 %  – у 2009 р., 87 % – у 2010 р., 

89 % – у 2011 р., 88 % – у 2012 р. та 83 % – у 2014 р.). Певні зміни у забороні мирних 

зібрань спостерігаються після падіння попереднього режиму. Так, якщо за часів 

Януковича суди заборонили 32 мирні зібрання з 36 (89 %), то у наступний період 

лише 56 з 77 (73 %). Кардинально змінилися ситуація з заборонами мирних зібрань 

у Київській області. Якщо у період січня–лютого 2014 р. Київський окружний 

адміністративний суд заборонив 15 мирних зібрань, то після зміни влади жодного 

мирного зібрання не було заборонено [160]. 
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Якщо проаналізувати практику апеляційних судів, то можна виділити більш 

лояльне відношення до мирних зібрань саме в 2014 році. Зокрема, майже 70 % було 

прийнято на користь організаторів  мирних зібрань, і лише 30 % – на користь 

державних органів. Однак, якщо звернутись до Вищого адміністративного суду, то 

він  ставав на бік органу влади [160]. Звичайно, рішення Європейського суду з прав 

людини є обов’язковими для прийняття до уваги в Україні, але, на жаль,  

імплементація  європейських норм щодо прав свободи мирних зібрань у національне 

законодавство не така активна.  

Після страшних подій Революції Гідності, майже повністю змінилася судова 

практика, а саме: порідшали випадки притягнення до відповідальності. Окремо 

можна взяти до увагу статистику: у 2012 р. суди прийняли 349 заборон мирних 

зібрань (84 % поданих позовів задоволено), у 2015 р. – 20 (48 %), у 2016 р. – лише 6 

(46 %). Тобто прослідковується величезний приріст демократії [105, с. 50]. 

Оглядаючи судову практику за 2016 – 2019 роки встановлено, що постанови 

винесені національними судами досить різноманітні, починаючи від встановлення 

заборон на проведення мирних зібрань на конкретні дати та, закінчуючи заборонами 

на проведення мирних зібрань у відповідних місцях. Для прикладу, 

проаналізувавши справу за № 815/1914/16, встановлено, що Одеським окружним 

адміністративним судом було винесено ухвалу від 26 квітня 2016, у відповідності до 

якої було обмежено проведення мирних зборів на площі Куликове поле у м. Одесі у 

період з 01 по 10 травня 2016 року Громадською організацією «Автомайдан Одеса» 

шляхом заборони використання піротехніки під час зборів. 

У справі № 808/356/18 від 31 січня 2018 року Запорізьким окружним 

адміністративним судом було частково обмежено право на мирні зібрання, а саме 

щодо часу проведення мирних зібрань: було дозволено Громадській організації 

«Полк Перемоги» провести мирне зібрання з 10-00 години до 11-00 години 

02.02.2018 року, а в інший час 02.02.2018 року проведення мирного зібрання 

Громадській організації «Полк Перемоги» було обмежено. 

          У справі №805/805/17-а від 28 січня 2017 року Донецьким окружним 

адміністративним судом було винесено Постанову, якою було відмовлено в 
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задоволенні адміністративного позову Виконавчому комітету Слов’янської міської 

ради до Слов’янської міської партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» про встановлення обмеження під час проведення мирного зібрання. 

Як вбачається з проаналізованої статистичної інформації з Єдиного 

державного реєстру судових рішень щодо міст-мільйонерів в Україні, судами як 

задовольняються позовні вимоги щодо обмежень у реалізації права на мирні 

зібрання, так і навпаки. 

Виділяючи підстави для задоволення таких позовів, можна виділити, такі як: 

порушення безпеки дорожнього руху, що призводить до порушень громадського 

порядку та унеможливлює його належну охорону, небезпека виникнення 

заворушень, конфліктів та злочинів, необхідність захисту прав і свобод інших 

людей. Як вбачається із судової практики, під час розгляду та вирішення справ за 

позовами про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання та про усунення 

обмежень у реалізації цього права суди дотримуються завдань та принципів Кодексу 

адміністративного судочинства України, спрямованих на захист прав, свобод та 

інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 

осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій. 

Але потрібно враховувати й негативні випадки задоволення позовів про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання лише за наявності деяких 

формальних підстав для цього, тобто коли суди не вдавалися до ретельного та 

доказового дослідження та належної оцінки обставин справи. Звичайно, однією з 

причин цього є неврегульованість окремих питань реалізації права на мирні зібрання 

національним законом, з іншого – недостатня обізнаність з міжнародними нормами 

щодо забезпечення права на мирні зібрання або їх неправильне розуміння. 

Нині, звичайно, існує серйозна проблема щодо законодавчого врегулювання 

права на свободу мирних  зібрань, дотепер органи державної влади та учасники 

заходів керуються лише ст. 39 Конституції України, та міжнародними нормативно-

правовим актами, а саме: Європейською конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод; Міжнародним пактом про громадянські і політичні права. 
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На жаль, уся ця ситуація створена скоріше штучно, ніж випадково. Оскільки немає 

чіткої гарантованості використання нового спеціального закону лише на користь 

свободи мирних зібрань, але і проти неї [105, с. 45]. 

Звертаючись до ЄДР, можна виокремити те, що: з 2009 по 2015 рр. суди 

заборонили або в інший спосіб обмежили понад 1100 мирних зібрань на всій 

території України [158, 159, 160].  

Загалом, судову практику необхідно було б характеризувати, як практику 

судових заборон. Причинами є не лише недосконалість вітчизняного законодавства, 

що дає посадовцям широке поле для зловживань владою й відсутність дієвих 

нормативних запобіжників для таких зловживань, але й пострадянський синдром 

абсолютизації влади начальника та кругова порука посадовці – поліція – суди. 

Зважаючи на кількість судових заборон, не дивно, що Україна впевнено 

пробивається у лідери за кількістю рішень ЄСПЛ, прийнятих на користь позивача. 

На окрему увагу заслуговує те, в які кошти обходиться держбюджету сплата 

грошових коштів, зазначених у цих рішеннях.  

З багатьох справ, розглянутих окружними адміністративними судами  більше 

половини постанов містять заборону мирних зібрань. Пік заборон припав на кінець 

листопада (період з 22.11.2013 р. і до кінця 2013 року) коли суди прийняли 61 

постанову про заборону зібрань щодо євроінтеграційного вектору України та 

протестів проти свавільних дій влади [159]. 

Повний перелік заборон мирних зібрань за регіонами України міститься у 

Щорічних доповідях Уповноваженого ВР з прав людини. Найчастіше в постановах 

оригінально тлумачать конституційні та конвенційні терміни. Відтак, стосовно 

реалізації конституційного права на мирні зібрання, у вітчизняному правовому полі 

складається абсурдна ситуація, за якою владні органи та посадовці, наділені 

владними повноваженнями, вправляються у способах обходу закону, а 

протестувальники закидають суди відповідними позовами та лише збільшують 

кількість заявок на зібрання. Адже притиснення будь-якого конституційного права 

викликає протест, а якщо навіть протестувати невільно, то така ситуація призводить 

лише до ще більших заворушень. Не отримавши вирішення в межах вітчизняного 
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правового поля, позивачі звертаються до міжнародної юрисдикції, що має 

обов’язкову силу в Україні. 

Першою справою, поданою громадянином України, що розглядалася 

Європейським Судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) на предмет порушення ст. ст. 11 

та 7 Європейської Конвенції з прав та свобод людини (далі – Конвенція) була 

Справа «Вєрєнцов проти України», подана у 2011 році. Своїм рішенням від 11 

квітня 2013 року (заявка № 20372/11) ЄСПЛ відзначив, що парламентом України не 

було введено в дію жодного закону, який би регулював порядок проведення мирних 

демонстрацій, хоча статті 39 та 92 Конституції України чітко вимагають, аби такий 

порядок було встановлено законом, тобто актом парламенту України.  Хоча суд і 

визнає, що держава не може в короткий строк поповнити свою нормативну базу 

повноцінно, та при цьому, зволікати  20 років з прийняттям надважливих законів є 

повним порушенням охорони прав і свобод людини і громадянина.  Відтак, ЄСПЛ 

констатував порушення статті 11 Конвенції. Крім того, прямо було вказано на 

причинний зв’язок порушення статті з законодавчою прогалиною, що існує у 

законодавстві України понад два десятиріччя.  Судова практика вказує на 

недосконалість джерельної системи. Віднайшовши певні недоліки в національній 

правовій системі, Суд допомагає у вирішенні проблем судової практики для 

договірних держав. Майже одночасно зі справою Вєрєнцова у ЄСПЛ перебувала 

справа за аналогічним питанням «Шмушкевич проти України». Суд оголосив своє 

рішення через півроку, у листопаді 2013 року. Було визнано порушення статті 11 

Конвенції і подібність двох справ, що розглядалися [192]. 

Якщо аналізувати практику ЄСПЛ, то проти України існують справи, які 

об’єднані однією важливою в історії подією, а саме Революцією Гідності, отже: 

1. Справа «Дерев’янко проти України» щодо розгону зібрань 2014 року в період 

Революції Гідності.  

2. Справа «Сіренко проти України»  від 01.02.2014 року, незаконні дії 

правоохоронних органів під час Євромайдану. 

3. Справа «Луценко проти України» від 6 березня 2014 року щодо викрадення  

Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час Революції Гідності. 
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4. Справа «Чернега та інші проти України» від  5 квітня 2011 року та 27 травня 

2014 року щодо протестів з приводу  Парку імені Горького у місті Харкові. 

5. Справа «Рабченюк проти України» від 10 березня 2014 року щодо розгону 

зібрання на вулиці Банковій під час Революції Гідності 1 грудня 2013 року. 

6. Справа «Шморгунов проти України» від 6 жовтня 2015 року щодо  розгону 

Євромайдану  та розгонів зібрань та арештів їх учасників під час Революції 

Гідності: на вулиці Банковій, на вулиці Інститутській, біля Дніпропетровський 

обласної державної адміністрації, викрадення та вбивства Юрія Вербицького, 

багатьох арештів декількох активістів у різні дати і кримінального 

переслідування адвоката Віктора Смалія [223, с. 505]. 

7. Справа «Чумак проти України» від 29 жовтня 2015 року щодо створення 

заборони мирного зібрання зі встановленням штучних наметів та  його 

розгону того ж дня. 

8. Справа «Ігор Луценко проти України» від 10 листопада 2015 року щодо  

затримання 20 квітня 2013 року активіста під час протесту та притягнення до 

адміністративної відповідальності за злісну непокору громадянина. 

       З 2016 року не була подана  жодна справа проти України  і не була розглянута 

жодна з попередньо комунікованих справ. Отже, якщо найближчим часом не буде 

враховано рекомендації ЄСПЛ, озвучені у справах «Вєрєнцов проти України» та 

«Шмушкевич проти України», не буде віднайдено системне рішення, тобто, або 

прийнято профільний закон, або додаток до наявного закону, що містить дієвий 

механізм реалізації конституційного права та алгоритм запобігання обходу закону й 

зловживання владою при вирішенні зазначеного питання, українську економіку 

будуть виснажувати позитивні рішення ЄСПЛ на користь позивачів. Нині існує два 

таких рішення, і, зважаючи на судову практику ЄСПЛ, їх кількість лише зростатиме 

[179, c. 458]. З січня 2016 року вступило в силу рішення ЄСПЛ у справі «Карп’юк та 

інші проти України» щодо  кампанії «Україна без Кучми». Станом на лютий 2017 

року Комітет Міністрів Ради Європи очікує від України на план дій щодо виконання 

цього рішення [173, с. 205]. 
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       Невтішним є й висновок звіту «Країни перехідного періоду 2018», 23 випуску 

щорічної доповіді від Freedom House про оцінку демократії в країнах Центральної та 

Східної Європи, Балкан та Євразії. Документ демонструє негативну динаміку, 

навіть, якщо порівняти з попередніми роками. Стан демократії в Україні погіршився 

вперше за період з часу Революції гідності 2013–2014 років. Організація акцентує 

увагу, що посилився тиск на громадянське суспільство. Наразі надати правильну 

відповідь, що є причиною такої динаміки, неможливо, однак, така є об’єктивна 

реальність.  

Висновки до розділу 2 

 

1. Конституційно-правове регулювання права мирних зібрань включає 

сукупність взаємопов’язаних нормативно встановлених для їх організації та 

проведення правових норм і правил, які наділені певною послідовністю та 

узгодженістю, спільними принципами й критеріями використання, без дотримання 

яких мирне зібрання не може бути визнане законним на стадії його проведення. В 

Україні регулювання мирних зібрань знаходиться на стадії становлення й поки що, 

не утворює цілісного, узгодженого режиму, що має чіткі межі застосування. З метою 

комплексного регулювання різних аспектів реалізації цього права, інститут права на 

проведення публічних заходів об'єднує приписи декількох галузей права 

(насамперед, конституційного, міжнародного публічного, муніципального, 

адміністративного та кримінального права), і включає в себе норми різних джерел 

як внутрішньодержавного, так і міжнародного права. 

2. Нагальна необхідність прийняття профільного закону про мирні зібрання 

продиктована потребою: чіткого законодавчого визначення дефініцій, класифікацій 

мирних зібрань, критерій розмежування мирного зібрання від немирного, шляхів 

убезпечення ризиків, пов'язаних з мирними зібраннями, переліком обставин, за яких 

зібрання втрачає мирний характер; забезпечення адекватного балансу дозволів, 

обмежень та заборон щодо свободи мирних зібрань; вчасного і належного 

реагування на зловживання зазначеною конституційною свободою; встановлення 

відповідальності за порушення права на мирні зібрання. 
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3. Досить важливим для української правової системи є наявність у багатьох 

населених пунктах України місцевих нормативно-правових актів, що визначають 

процедуру організації і проведення мирних зібрань на певній території, які, з 

урахуванням місцевих особливостей, можуть суттєво відрізнятися. При реалізації 

одного й того самого конституційного права громадян в різних адміністративно-

територіальних одиницях, громадах, повинна мати однаковий результат правового 

алгоритму дій. З огляду на це, проаналізовано усі нормативно-правові, що 

встановлюють порядок організації та проведення мирних зібрань, і, взято до уваги 

лише ті положення, що регламентуватимуть виконання позитивних зобов’язань 

органами місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Завданнями органів місцевого самоврядування є 

питання реалізації прав і свобод людини. 

4. Беззаперечний направляючий вплив на законодавчу і правозастосовну 

практику у сфері мирних зібрань, заснований на розумінні невід'ємності та 

важливості зазначеного права для будь-якого демократичного суспільства і правової 

держави, мають рішення і правові позиції Конституційного суду, який сформулював 

низку важливих правових положень щодо права на проведення публічних заходів і 

основних проблем його реалізації. 

5. Нині формується певна практика судів загальної юрисдикції та 

адміністративних судів щодо неприпустимості обмеження права на проведення 

публічних заходів винятково в цілях раціональної організації діяльності органів 

влади, що кореспондує з правовою позицією Конституційного Суду і загальним 

підходом Європейського Суду з прав людини з цього питання. Натомість, наявна 

недосконалість законодавчої бази призводить до того, що в більшості випадків за 

конкретними справами, пов'язаними з реалізацією права на проведення публічних 

заходів, рішення судів є суперечливими й непослідовними, що проявляється у 

застосування судами відмінних позицій при вирішенні цих справ. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ДЕРЖАВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

3.1 Міжнародно-правові засади свободи мирних зібрань 

в законодавстві Європейського Союзу 

 

       Мирні зібрання є однією з гарантованих законодавством Європейського Союзу 

прав та свобод. Зважаючи на тривалість становлення інституту прав людини у 

Європейському Союзі, ця сфера має свою специфіку і з огляду на законодавство ЄС, 

і компетенцію та повноваження інституцій ЄС, а також судову практику. У 

відповідності до міжнародного законодавства, право на свободу мирних зібрань 

ніяке не абсолютне. Звичайно, можуть існувати обмеження в проведенні таких 

зібрань, але при цьому вони ні в якому разі не повинні виходити за демократичні 

межі. Якщо влада вводить якесь обмеження, вони можуть бути оскаржені 

організаторами та учасниками зібрань, у разі невідповідності таких обмежень 

міжнародному законодавству та європейським принципам демократії. Та при цьому, 

під протекцією знаходяться лише ті зібрання, як визнані мирними [4]. 

       Дебати з питання прав людини тривали з початку 70-х рр. і не припинилися 

після підписання Маастрихтського договору. На жаль, багато питань так і 

залишилися відкритими, зокрема щодо  приєднання до Європейської конвенції з 

прав людини і основоположних свобод  питання так і не вирішили. Маастрихтський 

договір, звичайно, виділив у окремий документ ЄКПЛ, але при цьому, законних 

підстав для її використання так і не закріпили. Окрім цього, знову виникло нагальне 

питання створення каталогу прав людей. 

Розглядаючи Амстердамський договір від 2 жовтня 1997 р., бачимо 

теоретичні аспекти  основних прав людини. Саме цей документ нарешті ввів  норми, 

відповідно до яких дотримання прав людини є умовою вступу в ЄС. 6 Стаття 

Договору про ЄС в редакції Амстердамського договору стверджує: «Союз 

заснований на принципах свободи, демократії, поваги прав людини та основних 
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свобод, а також верховенства права – принципах, які є загальними для держав-

членів» [171]. 

У ч. 2 ст. 6 Договору пояснюється, що «Союз поважає основні права людини, як 

вони взаємодіють з Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 

свобод, підписану 4 листопада 1950 року в Римі, і як вони випливають із загальних 

конституційних традицій держав-членів, як загальних принципів права 

Співтовариства» [171]. 

Саме цей договір встановив вперше контроль за дотриманням державами ЄС 

основоположних принципів ЄС, зокрема принципу поваги прав людини, а також 

санкції, які можуть бути застосовані до порушника. 

 Договір про ЄС, а саме стаття 7,  під редакцією Амстердамського договору, може 

встановлювати неодноразові порушення принципів, закріплених законодавством 

ЄС, якоюсь із держав-членів ЄС, зазвичай, це порушення  принципу поваги прав 

людини за умови, що розгляд цього питання було ініційовано Європейською 

комісією або третиною держав – членів ЄС, а рішення було прийнято одноголосно 

після винесення позитивного висновку Європейським парламентом. У разі 

виявлення встановленого правопорушення, Рада ЄС кваліфікованою більшістю 

голосів приймає рішення призупинити право голосу  держави – правопорушника. 

Однак, Договір про функціонування ЄС передбачає й інші санкції. При цьому, 

прийняті санкції ніяк не пов’язані і обов’язками держави, як члена ЄС.  

Розширення застереження про не дискримінацію за допомогою встановлення 

спеціальної заборони дискримінації за віковою, гендерною,  релігійною або іншими 

ознаками, було встановлено Амстердамським договором. 

Однак, думки щодо створення каталогу прав і свобод людини, а також способів їх 

захисту ніяк не розширювались, а навпаки більше розвивалося обмеження таких 

прав, концепції застосування обмежень, що ніяк не відповідали проголошеному 

фундаментальному характеру європейських  документів. 

Для прикладу можна переглянути деякі статті відомих документів, договорів про 

функціонування Європейського Союзу, де можна знайти доповнення речень з 

встановленням певних обмежень. Щодо соціальних прав, то такі пункти 
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доповнювалися тим, що встановлювали їх реалізацію лише у відповідності до 

національного законодавства кожної держави – члена Європейського Союзу.  

Ще один, не менш відомий договір – Ніццький договір, в ньому було передбачено 

застосування превентивної  процедури при порушенні принципу поваги прав і 

обмеження в реалізації прав людини. 

На прохання 1/3 країн – членів Європейського Союзу, було встановлено особливу 

процедуру щодо держави – члена, яка буде визнана порушником у сфері прав 

людини. Рада Європейського Союзу, за погодженням з іншими органами, 

встановили, що держава – порушник у сфері прав людини, повинна попередньо 

надати пояснення щодо виявлених порушень, надати можливість виступили не 

зацікавленим особам з доповіддю про ситуацію в державі – правопорушниці, та 

надати звіт Раді Європейського Союзу у встановлений рішенням термін.           

Після встановлення висновку щодо порушення або не встановлення такого 

порушення, держава-член ЄС підпадала під моніторинг, з боку Ради, яку тепер 

постійно перевірятимуть на стан реалізації прав людини.          

Хартія Європейського Союзу про основні  права була розроблена одночасно з 

Ніццьким договором. Основна мета цього документа – прагнення зробити права 

людини якомога доступнішими для реалізації усіх громадян Європейського Союзу. 

Хартія включала в себе уже всім відомі європейські акти про права людини, досить 

багато судової практики ЄСПЛ, рішення Суду Європейського Союзу. Оскільки Суд 

Європейського Союзу, передусім, був створений для захисту прав людини, ще до 

вступу у силу Хартії, Суд Європейського Союзу вже здійснював досить жорсткий 

контроль за державами з приводу дотримання ними прав і свобод людини в межах 

документів Європейського Союзу. У Хартії є багато посилань на мету 

Європейського Союзу щодо дотримання соціальних цінностей, таких, як 

особистість, свобода, рівність, гідність, та багато разів акцентовано увагу на 

необхідність досягнення консенсусу  між усіма державами та всередині самих 

держав між органами державної влади. У документі є явно тенденція до уніфікації 

права Ради Європи та Європейського Союзу, а також до судової практики. Окрім 

того, є згадки щодо введення обмежень, вказано, що вводити обмеження прав і 
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свобод людини можливо, якщо вони передбачені Конвенцією. Якщо такі обмеження 

не відповідають міжнародним стандартам, вони не можуть бути введені.   

Враховуючи те, що текст Хартії  готували,  опираючись на Концепцію,  усі 

зусилля спрямували для того, щоб ці положення з Хартії ніяк не відрізнялися від 

Конвенції. Було встановлено заборону рабства, примусової праці,  і здійснення угод, 

де основним об’єктом є людина. Окрім того, Хартія захищає право кожного на 

захист своїх персональних даних. Так, в тексті відображено Директиву 95/46/ЄС 

«Про захист осіб при обробці і вільному обігу персональних даних». Стаття 9 

Встановлює право вступати в шлюб і створювати сім'ю, звичайно, дещо 

відрізняється від аналогічної за своїм змістом ст. 12 Конвенції, припускаючи більш 

широке тлумачення дефініції «шлюб» за умови, що відповідне положення міститься 

в національному законодавстві. У Хартії розкрито широкий перелік підстав для 

заборони дискримінації, наприклад, заборона дискримінації на підставі віку і 

сексуальної орієнтації, міститься право на «справедливий публічний розгляд справи 

в розумний термін незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону». 

Однією з особливостей Хартії стало заснування, обране для класифікації прав і 

свобод людини: на відміну від традиційного, підрозділи прав людини поділено на 

соціальні,  політичні, економічні  права людини, в Хартії права і свободи людини 

згруповані в залежності від цінності, на захист якої вони направлені. 

Кількість осіб, на яких поширюється положення згаданого документу, постійно 

різна. А саме, деякі права, які закріплюється лише за громадянами Європейського 

Союзу, наприклад, дипломатичний захист, здебільшого, в багатьох документах 

обмежувалися колом осіб, наприклад, молодь, службовці, трудящі.   

Щодо сфери застосування цього документа, то він поширює свою дію на усі 

інститути та органи ЄС. Хартія поширюється також на усі держави-члени, лише у 

разі застосування ними права Європейського Союзу, і навпаки, Хартія не 

поширюється на справи, що відносяться до виняткової сфери повноважень 

конкретної держави. Хартія не створює нових повноважень для Європейського 

співтовариства, та не змінює компетенцію, повноваження та функції конкретних 
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органів. Відповідно, вже наявна система органів державної влади повинна 

залишатися незмінною, але брати до уваги норми цього документа. 

В основі мети  Хартії  лежить ціль не допустити зниження рівня захисту прав 

людини у порівнянні з уже наявними нормами держав-членів  Європейського 

Союзу, при цьому врахувати вже сучасний рівень розвитку права. Саме така мета 

знайшла своє відображення, в каталозі прав людини, який і закріплений в Хартії, 

який увібрав в себе як права людини, гарантовані конституціями держав-членів 

Європейського Союзу, так і інших міжнародних угод та спільних традицій правових 

систем. 

   Повністю новим є право на належне управління, яке до цього часу не було 

закріплено в жодному документі або угоді про права людини. Тут розробники взяли 

до уваги практику Суду Європейського Союзу,  який  досить часто згадував 

принцип належного управління, посилався на конституційні традиції держав-членів 

Європейського Союзу. 

    Хартія так і не була наділена обов’язковою юридичною  силою, але Європейський 

парламент і Європейська комісія згадували про можливості посилатися на її 

положення.  

Х.-К. Крюгер  зазначав, що Хартія спершу не розглядалася як обов'язковий у 

правовому відношенні документ, вона, швидше за все, просто впливала на нинішню 

правову практику країн ЄС. Тобто, вочевидь, Європейська рада, Європейська 

комісія, Європейський парламент прийняли рішення поважати правовий характер 

цього документу, при цьому, не набрання сили її як офіційного документа, не дає 

заборон для використання її в судовій практиці Судом Європейського Союзу. 

Щодо уніфікації норм прав людини на свободу мирних зібрань, цим займалася 

спеціальна робоча група  ІІ Конвенту. Перед її учасниками було єдине завдання, що 

ж робити з Хартією, та можливість приєднання Європейського Союзу  до ЄКПЛ. 

Щодо документу, то робоча група встановила спосіб його інтеграції в установчі 

документи Європейського Союзу, в залежності від підпорядкованості, встановили 

його юридичну силу.    
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До уваги було взято декілька варіантів інтеграції Хартії, у висновку члени групи 

одноголосно обрали найбільш оптимальний варіант введення Хартії у  Конституцію 

Європейського  Союзу, як однієї із складових частин, з обов’язковою юридичною 

силою. Одночасно ця група відкинула можливість щодо непрямого або прямого 

посилання на Хартією в тексті Конституції. 

Повноцінно новим етапом розвитку права в Європейському Союзі, зокрема і сфері 

захисту прав і свобод людини, став Лісабонський договір від 13 грудня 2007 р. Була 

включена нова категорія – цінності Європейського Союзу, до числа яких віднесено 

свободу, демократію, верховенство права, права меншин, повага до людської 

гідності. Усі ці цінності об’єднали всі держави-члени Європейського Союзу, зі 

своїми пріоритетними завданнями, а саме дотримання плюралізму, толерантності, 

недискримінації тощо. 

Повага і дотримання згаданих цінностей стали обов’язком як в Європейському 

Союзі загалом, так і окремо в кожній державі. У разі недотримання, кожного 

правопорушника могли притягнути до відповідальності із застосуванням певних 

видів санкцій, зокрема, пов’язаних з членством в Європейському Союзі. 

Іншою новелою, внесеною Лісабонським договором і досить важливою для 

реалізації права і свободи людини в межах Європейського Союзу, стали норми про 

функціонування  положення про надання Хартії Європейського Союзу про основні 

права та надання їй сили, рівної іншим документам. 

Окрім того, Європейський Союз приєднався до Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р., де були закріплені основні права людини. У 

відповідності до Договору про функціонування Європейського Союзу, права 

людини повинні захищатися кожною державою-членом, та уособлювати якість 

загальних принципів права ЄС, що зумовлює особливий і  новий статус прав 

людини в праві ЄС. 

       З метою прояснення ключових питань зі свободи мирних зібрань, обговорення 

можливих шляхів їх вирішення і визначення мінімальних норм, яких потрібно 

дотримуватися у процесі регулювання цієї свободи, Радою експертів з питань 

свободи зібрань Бюро демократичних інститутів та прав людини  ОБСЄ за 
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консультативної підтримки Венеціанської комісії Ради Європи, у 2007 році було 

розроблено «Керівні принципи зі свободи мирних зібрань» (далі – «Керівні 

принципи») [200]. 

       Відтак, до визначальних міжнародних документів, що врегульовують зазначене 

питання в контексті законодавства ЄС, необхідно віднести Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права (1966 p.), Європейську конвенцію про захист прав і 

фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 p.), Європейський соціальний 

статут (1961 p.), Підсумковий акт Наради з питань безпеки та співробітництва в 

Європі (1975 p.), Європейську соціальну хартію (1996 p.), Європейську конвенцію 

про громадянство (1997 р.),  Хартію основних прав Європейського Союзу, а також 

Керівні принципи зі свободи мирних зібрань 2007 р.   

       Свобода мирних зібрань, як одне з базових прав людини, відноситься до сфери 

спільної компетенції ЄС та держав-членів. Для його реалізації не потрібно 

отримання дозволу, подання заявки чи будь-який інший метод підтвердження 

декларованого. Однак, зважаючи на різновиди мирних зібрань, історію становлення 

цього права й закріплення його у законодавстві окремих країн, у внутрішньому 

законодавстві держав-членів можуть міститись окремі обмеження або ж уточнення 

щодо практичної реалізації цього права.  

          У 1997 році Австрійський Вищий Суд звернувся до Європейського Суду 

справедливості за попередньою думкою (preliminary ruling) у справі «Kremzov v. 

Republik Osterreich» щодо визначення міри впливу рішень Європейського суду з 

прав людини на країну-учасницю. Під час вирішення цього питання, ЄС спирався на 

п'ять своїх попередніх рішень. Першим пунктом було те, що «основні права 

становлять невід'ємну частину загальних принципів права ЄС». У висновку Opinion 

2/94 (RE the Accession by the Community to the European Human Rights Convention) 

ЄСПЛ відзначив, що Конвенція має особливе значення, але ЄС не може вступати до 

неї без внесення значних поправок до установчих договорів. Другим питанням у 

відповіді Суду було те, що заходи, не сумісні з визнаними та гарантованими 

правами людини, також не є прийнятними у ЄС. На підтвердження цих положень, 

Суд звернувся до справи 260/89 «Elliniki Radiofonía Tileorassi Anonimi Etairia (ERT 
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AE) & Another v. Dimotiki Etaria Pliroforissis & Sotirios Kouvelas & Another» (ERT 

AE). У цій справі Суд визнав, що норми права ЄС повинні тлумачитися відповідно 

до принципів, викладених в Європейській конвенції, коли питання, що 

розглядається, прямо стосується ЄС. Третім пунктом аналізу Європейського Суду 

справедливості було те, що коли питання виникають при застосуванні права 

Співтовариства, Суд повинен максимально сприяти національному суду діяти як у 

відповідності з правом ЄС, так і згідно з положеннями Конвенції [3]. 

       У справі SPUC (Case 159/90 Society for the Protection OF Unborn Children Ireland 

Ltd (SPUC) v. Steven Grogan & Others (SPUC),  Європейський Суд справедливості 

дійшов висновку, що коли зміст спірного питання стоїть за межами права ЄС, то 

Суд не має повноважень давати настанови щодо тлумачення (interpretive guidance). 

Змістом четвертого висновку у справі було те, що теоретична можливість 

обмеження права на свободу пересування не створює достатнього зв'язку з правом 

Співтовариства, щоб виправдати застосування його положень. У справі, на яку 

посилався Суд (Case 180/83, Hans Moser v. Land Baden-Württemberg (Moser), було 

визнано, що «чисто гіпотетичні» наслідки не є предметом позову та положення 

права ЄС не може бути використано для того, щоб добиватися застосування 

внутрішнього законодавства держави (Німеччини) [222, с. 150]. 

             Адресатами права на свободу мирних зібрань є сам Європейський Союз, 

його інститути, органи, установи й посадові особи, а також держави-члени та їхні 

державні органи під час реалізації ними положень права ЄС. Що стосується держав-

членів, то для них це має значення у зв’язку з обмеженням основних свобод 

внутрішнього ринку, що було підтверджено практикою Суду ЄС. На приватних осіб 

зобов’язання щодо свободи зібрань не накладаються. Утім, вони можуть непрямо 

бути зобов’язані нормативно-правовими актами щодо реалізації обов’язку 

дотримання цього права.  

       Під терміном «зібрання» розуміють зустріч багатьох людей задля досягнення 

певної мети. Така мета повинна бути спрямована на формування колективної думки 

або на спільне висловлювання поглядів. Ідеться про будь-які цілі в політичній, 

професійній та цивільній сферах. Ця тематика, наведена в п. 1 ст. 12 Хартії, не є 
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винятковою, а тому зібрання може стосуватися економічних, культурних, 

соціальних та інших сфер. Немає жодного значення, чи стосується зібрання якогось 

певного місця, чи передбачає проведення якоїсь ходи. Крім того, не береться до 

уваги те, чи є воно публічним (тобто є доступним для необмеженого кола осіб); 

проводиться на приватній чи на публічній території. Врешті, тут не йдеться про 

те, чи вносилася заявка про проведення заходу і чи було отримано дозвіл на це [216].  

       Зібрання захищаються ст. 12 Хартії лише тоді, коли вони є «вільними». Тому 

зібрання, організовані органами держави, не підпадають під сферу дії цієї статті. 

Крім того, таке зібрання має бути «мирним». Цього не відбувається, коли зібрання 

має за мету насильницькі дії або набуває насильницького розвитку, коли таке 

зібрання закликає до насильства, повстання або відступу від демократичних 

принципів. Проте звичайна сидяча демонстрація не вважається немирною [216].  

       Стаття 11 Європейської конвенції про права людини також захищає лише 

«мирні зібрання». Основним обмеженням у сфері дії Статті 11 є винятком з неї 

зборів, за яких учасники або організатори мають «насильницькі наміри, що 

призводять до порушення громадського порядку». У справі Christians against Racism 

and Fascism v United Kingdom (1980 р.) Комісія дала зрозуміти, що насильство і 

безлади, котрі випливають з проведення мирного зібрання, не перешкоджають 

здійсненню його захисту, передбаченої Статтею 11. При визначенні застосовності 

статті 11, має значення намір про проведення мирного зібрання, а не ймовірність 

виникнення насильства внаслідок реакції інших груп або під впливом інших 

факторів [91].  

       Концепція «мирних зібрань» слугує ключем для сприйняття свободи зібрань як 

стовпа демократичного суспільства, але не зборів, що провокують безлади або 

загрозливі правового суспільства, неприйнятні для демократичного суспільства і не 

підлягають захистові, передбаченому Конвенцією. Протиборчим групам, готовим 

вдатися до насильства, фактично заборонено придушувати свободу мирних зібрань.  

       Право на мирне зібрання належить, передусім, фізичним особам, громадянам 

ЄС. Іноземці мають право на використання цього права, але при цьому із певними 

обмеженнями. Крім того, досить важливим є те, що правом на свободу мирного 



151 
 

зібрання можуть користуватися об’єднання осіб, юридичні особи. Цікавим в цьому 

плані є право профспілок [91]. Щодо права на страйк, то воно реалізується 

відповідно до  Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 

(1966 р.), Загальної декларації прав людини, Конвенції Міжнародної організації 

праці 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, а також Європейської 

соціальної хартії, Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників, 

Хартії основних прав Європейського Союзу. У ЄС застосовним є термін «колективні 

дії», різновиди яких розглядаються окремо й мають свої обмеження. 

Дефініція «Солідарні дії» має декілька визначень, однак, найкраще його 

тлумачити у такий спосіб: це підтримка працівників щодо їхніх дій на місцях. 

Винятками з такого є  Нідерланди, Латвія, Великобританія, Люксембург. В Італії, 

Німеччині ситуація з актами, які регулюють солідарні дії, є досить складною. В 

Іспанії встановлюється кожним окремим випадком. 

Щодо поняття «пікетування», то його можна перефразувати як словесне 

переконання, саме таке визначення є законним, бо саме у такому вигляді воно 

використовується у багатьох країнах. Натомість, фізичне насильство заборонене без 

винятків при пікетуванні. 

Інший вид зібрань – бойкоти.  Бойкоти дозволені у Нідерландах, Португалії, 

Норвегії, Швеції, Данії. 

Щодо такого зібрання, як блокада – то вони дозволені у Норвегії, Данії, 

Фінляндії та Швеції.  

Такий вид зібрань, як уповільнення роботи – легалізований вид зібрання 

невеликої або великої групи осіб, з метою донесення своїх думок і бажань в 

громадськість. Вперше з’явився у Фінляндії, Греції, Німеччині, Люксембурзі, 

Норвегії і інших країнах. Уповільнення роботи – це законний вид колективних дій, 

який має місце у Фінляндії, Німеччині, Греції, Ірландії, Люксембурзі, на Мальті, у 

Нідерландах, Норвегії. Однак, зокрема у Бельгії, Франції, Данії такий вид зібрань 

заборонений. 

Щодо поняття «Робота за правилами», то такий вид зібрань застосовується у 

Німеччині, Франції. 
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Попереджувальний страйк є досить популярним в Естонії, Болгарії, Німеччині. 

Якщо переглянути законодавство Ірландії, то можна виявити, що будь-які 

колективні дії, в принципі, є незаконними, але все ж таки деякі форми виділяють і 

дозволяють проводити. 

Міжнародні солідарні дії повноцінно проводяться та відповідають 

законодавству у Греції (за певних умов), Італії, Норвегії, Ірландії, Люксембурзі. 

Європейський Союз у своїй практиці часто вказує, що мирне зібрання 

передбачає наявність двох і більше осіб, але при цьому, правовий захист діє і на 

одиночну маніфестацію. Якщо навіть одна особа має бажання відкрито 

продемонструвати свої думки, на певній території, то навіть така одиночна 

демонстрація підлягає захисту, як і збори декількох осіб.  

Проаналізувавши погляди  багатьох науковців, на їх думку, зібрання, все ж таки 

захищається як конституціями, так і іншим внутрішнім законодавством кожної 

держави.  В основі поняття мирного зібрання лежить вчинення захисту своїх прав та 

свобод. До цього поняття зібрань включають: демонстрації, пікети, мітинги, ходи, 

паради тощо. 

Федеральний суд Німеччини повністю визнав такі положення, та в своїй 

Постанові від 22 лютого 2011 р. вказав, що свобода зібрань поширюється навіть на 

федеральні аеропорти.  

В законодавстві Італії, громадяни мають право беззбройно і мирно збиратися  в 

будь-якому місці і в будь-який час.  Однак, щодо громадських місць, то такі заходи 

регулюються Законом про охорону громадського порядку від 1975 р. За цим 

документом обов’язково потрібно місцеве поліцейське управління не пізніше, ніж за 

три дні до проведення зібрання. У повідомленні має бути вказано: дані 

організаторів, цілі, характер, час, місце та маршрут, склад і кількість учасників 

[176, c. 358].  

Конституція Республіки Польщі і Закон «Про збори» встановлюють свободу 

мирних зібрань і гарантують участь у них кожному громадянину. Знову ж таки, 

можуть бути і обмеження за законом. При цьому, прямих заборон про обмеження 
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зібрань поблизу парламенту, уряду, конституційного суду і резиденції Президента 

немає. Як і у більшості країн, тут діє процедура повідомлення про зібрання. 

Щодо мирних зборів у Франції. У цьому разі, потрібно звертатися до Декрет-

Закону від 1935 р. у редакції 2000 р. У відповідності до нього, повинна бути подана 

заявка щодо проведення мирних зборів. Подається вона в префектуру поліції або ж 

мерію за три дні до початка заходу, але не пізніше п’ятнадцяти до його початку. У 

заявці прописують імена й адреси організаторів, час, кількість осіб, місце 

проведення, маршрути тощо. У разі невиконання таких пунктів, накладається 

покарання у вигляді ув'язнення до 6 місяців, а також штраф до 7 500 євро.  У разі 

порушення громадського порядку, застосовуються норми Кримінального кодексу 

Французької Республіки. За ним встановлюється санкції, зокрема: до 5 років в'язниці 

і штраф 75 000 євро [178, c. 371–375]. 

Щодо ще однієї країни, а саме Австрії, то тут право на свободу зібрань 

відображено в Основному Законі про загальні права громадян та в Законі про збори.   

Обмеження щодо територіальності зібрань не стосуються таких будівель, як будівлі 

резиденції Президента, будівель суду, Конституційного суду. 

 Під час засідань Федеральних Зборів, їх виїзних засідань, проводити мирні 

зібрання заборонено, на відстані менше 300-ста метрів від адміністративних 

будівель. При цьому, будь-які зібрання повинні проводитися лише за згодою влади, і 

таке погодження повинно бути в письмовому вигляді. Зібрання, які становлять 

небезпеку для громадськості, забороняються, а в разі недотримання заборони – 

встановлена відповідальність [177, с. 87]. 

Обмеження колективних дій має місце у багатьох згаданих країнах.  До них 

можна віднести зобов’язання до мирного укладення мирових угод, врегулювання 

суперечок та конфліктів. Декілька категорій працівників, зокрема службовці 

збройних сил,  можуть залишитися без права на колективні діяння, у зв’язку з 

необхідністю дотримання строків  повідомлення, проведення голосування щодо 

страйку до початку дій [109, с. 175].  

Бельгійський Акт від 2 березня 1954 року повністю встановив заборону 

демонстрацій, мирних будь-яких зібрань, в окремому периметрі, а саме: «нейтральна 
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зона».  Це територія, що включає площі, вулиці, поруч з бельгійськи парламентом, 

парламентом французького співтовариства, деякими адміністративними  будівлями  

і королівським палацом.  Ні в якому разі, не можна проводити збори на цій 

території, оскільки там постійні скупчення, автомобільні затори; робота державних 

служб; все це санкціоновано особливим указом Брюссельського  мера. Такі заходи 

суворо заборонені, задля підтримання громадського порядку [177, с. 88]. 

 Спеціальні обмеження можна знайти у Великій Британії. Зокрема, принцип 

територіальної заборони, а саме обмеження зібрання поруч з будівлею парламенту.  

Прийнятий з 2005 р. Акт про організовану злочинність, встановлював особливу зону 

біля парламенту, радіусом до 1 кілометра.  

Охоплювала вона такі територіальні райони, як Уайт-хол і Саусбенк. Тут не 

допускалося організації мирних зібрань без погодження поліцейським управлінням. 

Подавати в поліцейське управління потрібно було письмову заявку. Організатори 

зобов'язані були подавати в поліцейське управління письмову заявку на проведення 

мирного зібрання не пізніше, ніж за 24 години до її початку. Патрульні, звичайно, 

погоджували такі заявки, у разі її правильного і достовірного оформлення.  З 2011 р. 

відбулася зміна законодавства, що регулювало проведення мирних зібрань, також 

була зменшена зона, де заборонялося проводити мирні зібрання, а саме особлива 

зона була в рази замінена меншою за площею зоною контролю [177, с. 89].  

Зосередивши увагу на законодавстві Німеччини, можна виявити, що 

встановлена заборона органам влади встановлювати обмеження права громадян на 

проведення демонстрацій. У разі все ж таки встановлення певних обмежень, вони 

повинні стосуватися лише конкретного заходу, при цьому відповідальність за 

порушення вимог влади покладалася на організаторів, а саме санкції 

застосовувалися тільки для організаторів або відповідальних. Усі інші учасники 

просто розганялися правоохоронними органами. З огляду на це, необхідно 

акцентувати на обмеження, що могли встановлюватися, це лише ті, що пов’язані з 

безпекою, охороною здоров'я або громадян [175, c. 50–56]. 

Проаналізувавши практику та законодавство багатьох європейських країн, 

можна зробити висновок, що існують і винятки із правила недопущення попередньої 
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заборони мирних зібрань: зокрема, Акт про публічний порядок Великої Британії 

передбачав заборону усіх видів зборів (або окремої категорії зборів) на певній 

території на термін, не більше 3-х місяців, але при цьому, поліція мала 

повноваження подавати клопотання про продовження такого строку, якщо були 

підстави для переживань. Такі повноваження багато разів застосовувалися 

британською владою. Так, у 2011 р. Міністр надає згоду поліції на 30-денні мирні 

зібрання у декількох районах Лондона. Підставою того стали масові акції після 

вбивства М. Даггана. 

Встановлення обмежень свободи зборів за для охорони громадського здоров’я 

чи моралі передбачалось законом Латвійської республіки. У багатьох локальних 

актах захист моральності використовувався як відокремлена мета, яка 

виправдовувала введення обмежень щодо свободи мирних зібрань. Так, Конституція 

Мальти, що гарантує свободу зібрань встановила, що закон може відображати 

встановлення вимог громадської безпеки і моральності.           

   Окрім того, теоретики вважають, що включення певних моральних норм до 

переліку обмежень права на мирні зібрання свідчить про те, що моральні норми так 

само, як інші права, захищаються законодавством кожної держави. 

Звичайно, не потрібно забувати про той факт, що законодавство України і країн- 

членів Європейського Союзу відрізняється від законодавства України більш 

жорсткими вимогами до процедури мирного зібрання, зокрема, це термін розгляду 

заяви у містах-мільйонерах.  Жорстка заборона приховувати своє обличчя, 

маскувати діло, при цьому навіть існує чорний список організаторів, в який входять 

особи, які були розігнані місцевою владою  під час незаконних мирних зібрань.   

      Окрім того, досить часто в Європі практикується часовий мораторій, 

встановлюються відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна за 

зловживання правом на мирні зібрання. У багатьох країнах-членів ЄС законодавчі, 

нормативно-правові акти про збори, мітинги, демонстрації, походи та пікетування 

ґрунтуються  на положеннях Конституцій, загальновизнаних принципах і нормах 

міжнародного права, дозволених договорами. 



156 
 

У разі порушення права на свободу мирних зібрань або незаконного його 

обмеження, коли адресант цього права приймає певні правила, які обтяжують 

проведення мирного зібрання, або у якийсь інший спосіб перешкоджають 

дозволеній поведінці, відповідальність може наставати і для органів державної 

влади, які встановлювали такі незаконні обмеження. Але все це можливо лише за 

умови одержання дозволу, у відповідності до внутрішнього законодавства держави. 

Відповідно до Хартії основних прав Європейського Союзу, будь-які порушення 

реалізації права на свободу мирних зібрань повинні передбачати собою 

відповідальність. Що стосується норм національного права країни-члена 

Європейського Союзу, потрібно брати до уваги правову традицію  такої держави, де 

і  можуть міститися певні положення про обмеження реалізації такого права. 

   У разі все ж таки наявності норм щодо обмеження прав та свобод, вони повинні 

відповідати, встановленим Європейським Союзом вимогам, загальному інтереси, та 

повинні бути необхідними для захисту інших осіб. Наприклад, в інтересах 

національної або громадської безпеки, для попередження вчинення злочинів, для 

запобігання корупційних злочинів, для охорони здоров’я осіб тощо. 

У такий спосіб, в Європейському Союзі існує як функціонуючий правовий 

механізм реалізації гарантованого Хартією права на мирне зібрання та іншими 

законодавчими актами, так і певні об’єктивні обмеження та запобіжні засоби задля 

запобігання зловживання зазначеним правом.  

       Захист прав та свобод судові органи ЄС забезпечують і у частині застосування 

директив та рішень інститутів і органів ЄС. Лише до компетенції Суду ЄС, Суду 

першої інстанції та Суду аудиторів належать позови про заперечення правових актів 

інститутів ЄС і Європейського центрального банку.  

З 1975р. розпочалася розробка найбільш необхідного в Європі каталогу 

основних прав і свобод людини. Цей каталог розробляла Комісія Європейських 

співтовариств. Згодом Європейський парламент та інші органи Європейського 

Союзу прийняли єдиний спільний документ, який називався спільна декларація про 

основні права. У такий спосіб, органи Європейського Союзу підтвердили, що в 

основі їх компетенції лежить дотримання основних прав і свобод людини і 
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громадянина, і саме в таких виглядах, в яких вони закріплені в основних 

міжнародних документах.  

У 1978р. у Декларації про демократію, пізніше в Урочистій декларації при 

Європейському Союзі 1953 р., було встановлено, що найбільш важливе – це 

підтримання представницької демократії, та реалізація кожною державою-членом  

цих проголошених документів. Вже перші згадки про права людини можна знайти у 

1986 році. А саме у Єдиному Європейському акті держави погодили, що вони 

приймають принципи демократії. Окрім того, було спільно ухвалено, щодо 

сприяння розвитку демократії, реалізації основних прав і свобод, визнаних 

конституціями держав-членів Європейського Союзу, Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини. Декларація основних прав і свобод людини була прийнята 

12 квітня 1989 р. Цей акт складався з 25 статей, де основним була гарантія 

політичних, економічних, громадянських, соціальних прав.  

У такий спосіб, закріплені такі права, як рівність перед законом, право на 

життя, право на доступ до інформації тощо. 

       Оскільки свобода мирних зібрань є одним з базових прав людини, відповідно, 

органи ЄС мають її захищати. Серед них виокремлюють судові та позасудові 

способи захисту. Суд Європейського Союзу є відповідальним за захист особи, при 

порушенні їх основних прав і свобод.  

Окрім Суду Європейського Союзу, діють інші установи, наприклад, 

омбудсмен Європейського Союзу, органи Європейського Союзу, такі, як Рада, 

Комісія, Агентство основних прав Європейського Союзу. До позасудових органів, 

що мають повноваження захищати права особи, відносяться як органи загальної 

компетенції, як-от Комісія ЄС, Рада ЄС та спеціалізовані інститути із захисту прав 

особи: Агентство основних прав Європейського Союзу, Омбудсмен Європейського 

Союзу. Відтак, в структурі Європейського Союзу, як унікальною спільноти, 

функціонують інституції та установи (агентства). Кожна з цих груп діє в межах своєї 

компетенції й має відповідні завдання.  

       Одним з головних нормотворчих органів Європейського Союзу є Рада ЄС, 

однією з функцій якого є проблема захисту прав людини. На вимогу однієї третини 
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країн-учасниць або Комісії, одразу після ухвалення позитивного висновку 

Парламенту ЄС, Рада ЄС має змогу одноголосно визнати порушення будь-якою 

країною-учасницею принципів, зазначених у статті 2 Конвенції. Ухваленню 

подібного висновку передує виклик представників такої країни для пред’явлення 

зауважень та рекомендацій стосовно наявної проблеми [109, с. 182]. 

       Основним виконавчим органом ЄС є Комісія Європейського Союзу (далі – 

Комісія), яка має повноваження розслідування щодо протиправних дій та 

застосування штрафних санкцій. Будь-яке порушення країною-учасницею вимог, що 

містяться в установчих договорах, зокрема, стосовно в галузі прав особи на мирні 

зібрання, може привернути увагу Комісії й стати предметом розслідування. 

Особлива увага приділяється факту вчинення протиправних дій, не зважаючи на 

передумови такого правопорушення. 

     До Комісії мають право звернутися особи, як фізичні, так і юридичні, 

зареєстровані на території Європейського Союзу, стосовно протиправної дії, 

вчиненої країною-учасницею. Відтак, досить розлогим є коло осіб, що мають право 

на звернення, адже не потрібно бути громадянином, достатньо мати  зареєстровану 

на території ЄС юридичну особу. Захист, який застосовується Комісією, поєднує в 

собі декілька основних функцій, таких, як інформаційну і представницьку, але при 

цьому не потрібно забувати і про функції, пов’язані з дізнанням та ухваленням 

рішення. Комісія, отримуючи інформацію про правопорушення, не має права  

застосовувати санкції, однак, має змогу подати позов до Суду Європейського 

Союзу, задля ухвалення позитивного рішення, вимоги якого зобов’язана втілити 

країна-порушник певного права [109, с. 183]. 

       Омбудсмен Європейського Союзу (далі – Омбудсмен) – уособлює дієвий 

механізм захисту прав людини, що функціонує з моменту набрання чинності 

Маастрихтським договором, прийнятим у 1992 р. Омбудсмен є контролюючою 

установою, що водночас можна розглядати як інститут, що доповнює законодавчі 

органи влади. Головним принципом його функціонування є принцип незалежності 

та неупередженості. Підґрунтям функціонування цього інституту в усіх державах є 



159 
 

демократичні принципи, покладені в основу їх функціонування, які забезпечують 

можливість ефективно охороняти та захищати права особи щодо кожної країни.  

       Структура цієї інституції складається з секретаріату, яким керує генеральний 

секретар, апарату Євроомбудсмена, департаментів (юридичний (має чотири 

підрозділи), адміністративний, фінансовий) та відділів (адміністрування, персоналу, 

бюджету, фінансів, зв'язків із громадськістю).  

Компетенція омбудсмена Європейського Союзу пов’язана з розглядом 

петицій, стосовно роботи усіх органів Європейського Союзу, звичайно, окрім суду. 

Кандидата на посаду омбудсмена визначає голосуванням сам парламент 

Європейського Союзу.  

У 1995 р. після набрання чинності Маастрихтським договором, був 

призначений Омбудсмен. Насамперед, окрім значної кількості скарг, Омбудсмен 

розглядає справу, та перевіряє наявність в ній або відсутність порушення прав і 

свобод особи. Омбудсмен Європейський розглядає різноманітні скарги між 

органами центральної влади та органи місцевого самоврядування країн-членів 

Європейського Союзу, зокрема скарги на бездіяльність органів державної влади, 

судової влади, звичайно, і скарги стосовно приватних осіб. У разі рішення 

конфліктної ситуації між сторонами, Омбудсмен має право надіслати лише 

рекомендації щодо вирішення спору. 

       З 1 березня 2007 року створено й функціонує Агентство з фундаментальних 

прав ЄС, що є органом, наділеним спеціальними повноваженнями щодо  підвищення 

ступеня захисту прав особи в Європейському Союзі та вдосконалення відповідного 

нормативно-правового механізму. Основною задачею так і залишається 

забезпечення допомогти усім інститутом Європейського Союзу та усім державам-

членам щодо гарантування фундаментальних прав людини і громадянина, а також 

здійснення ухвалення рішень у відповідності до міжнародних документів.   Це одне 

з децентралізованих агентств ЄС, моніторингове, створене для надання експертної 

допомоги установам ЄС та держав-членів з різних питань. Агентство допомагає 

забезпечити захист основних прав людей, що живуть в ЄС. 
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       Структурно Агентство складається з таких підрозділів, як Комітету правлячих, 

Виконавчого бюро та Наукового комітету. Виконуючи спрямовуючу та 

інформативну функцію,  Агентство з фундаментальних прав ЄС не має повноважень 

щодо розгляду звернень, що несуть персональний характер, не має також права на 

прийняття рішень, що повинні неухильно виконуватися. Саме собою Агентство 

відіграє важливу роль при наповненні правової бази законодавства [109, с. 187]. 

       Комітет правлячих інформує представників країн-учасниць, комісії ЄС та Ради 

ЄС про належну практику в  управлінні організаціями, чи громадського, чи 

приватного характеру. Щороку Комітет правлячих намагається ухвалювати робочі 

програми для Агентства з фундаментальних прав ЄС, задля повноцінної практичної 

діяльності, окрім того, призначає та звільняє з посади директора Агентства з 

фундаментальних прав ЄС; схвалює звіти Агентства з фундаментальних прав ЄС; 

приймає остаточні бюджети з правилами в галузі фінансів, які використовуються 

стосовно Агентства з фундаментальних прав ЄС; назначає чи звільняє учасників 

Наукового комітету Агентства з фундаментальних прав ЄС. 

      Комітету правлячих функціонує згідно з «Правил процедури Агентства з 

фундаментальних прав Європейського Союзу». Директор є очільником Агентства з 

фундаментальних прав ЄС. Він несе персональну відповідальність за повноцінну 

роботу Агентства та виконання покладених на Агентство завдань, а також за 

наповнюваність апарату Агентства. Агентство з фундаментальних прав ЄС виконує 

свої завдання, співпрацюючи з Радою ЄС, Верховним комісаром Організації 

Об’єднаних Націй стосовно прав людини, Управлінням Верховного комісара 

Організації Об’єднаних Націй стосовно справ біженців. 

       Агентство прагне заснувати культуру фундаментальних прав у всьому ЄС, чому 

сприяє: 

 збір відповідних та своєчасних даних та інформації; 

 обмін доказами та рекомендаціями з політиками та політиками, що 

приймають рішення; 

 підвищення рівня обізнаності та популяризації основних прав через новітні 

комунікації; 
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 залучення широкого кола різноманітних зацікавлених сторін від місцевого 

до міжнародного рівня з цілеспрямованою допомогою та поглибленими 

знаннями, що є відмітною ознакою європейського центру експертизи 

фундаментальних прав, FRA. 

ЄС проводить активну політику в галузі прав людини, ефективність якої покликані 

забезпечити, зокрема, спеціально створені для цього структури. 

Завдання Агентства зводяться до двох основних: 1) надання допомоги, зокрема 

консультативної, з питань дотримання прав людини, органів, інститутів і держав-

членів ЄС, що застосовує право ЄС; 2) збір і аналіз інформації про рівень 

забезпечення і захисту прав людини в державах-членах ЄС з подальшою розробкою 

пропозицій, рекомендацій, методів і засобів вдосконалення права ЄС з питань 

заохочення і захисту прав людини.  

В компетенцію Агентства не входить розгляд індивідуальних або міждержавних 

скарг. Агентство щорічно публікує доповідь про права людини в ЄС, яка 

ґрунтується на зібраній інформації. У своїй діяльності Агентство керується, 

насамперед, ст. 2 Договору про Європейський Союз, Хартією, судовою практикою 

Суду ЄС, а також враховує положення Конвенції про захист прав людини і основних 

свобод 1950 р. у сукупності з правових позицій ЄСПЛ. Юрисдикція Агентства 

суворо обмежена територією держав-членів ЄС. Це акцентовано, зокрема, в Угоді 

про взаємодію Агентства Європейського Союзу з основних прав з Радою Європи 

2008 р.  

12 вересня 2007 року Європейська комісія запропонувала Раді ЄС план роботи 

Агентства на 2007–2012 рр., що включає такі пріоритетні питання: расизм, 

ксенофобія і різні форми нетерпимості; статева, релігійна, расова та етнічна 

дискримінація, дискримінація за ознакою дієздатності, віку, сексуальної орієнтації 

або приналежності до національної меншини; допомогу жертвам злочинів, 

запобігання злочинам та інші питання, пов'язані з безпекою громадян; захист прав 

дитини; імміграція та інтеграція мігрантів; біженці; візовий та прикордонний 

режими; участь ЄС у демократичних процесах; права людини в контексті 

інформування суспільства та доступ до справедливого та незалежного правосуддя 
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[126, с. 425].  Такі, як зазначалося механізми захисту прав, звичайно, мають як 

багато плюсів, так і мінусів.  Особа може звертатися до Європейського Омбудсмена 

і до Агентства з фундаментальних прав ЄС, та при цьому, результату вона не 

отримає, оскільки ці інстанції не мають компетенції стосовно обов’язкового 

виконання їх рішень. Зазвичай, ці органи мають не пряме відношення до вирішення 

проблем претензії. Тобто, прийняті рішення не матимуть обов’язкової для всіх 

правової дії, а також існує сумнів того, що вони не будуть розглянуті.  

У 2001 р. було засновано незалежний наглядовий орган – Європейський інспектор 

із захисту даних, чия діяльність спрямована на забезпечення дотримання принципу 

захисту персональних даних та поваги права на недоторканність приватного життя в 

роботі органів та інститутів ЄС.  

Згідно з Регламентом (ЄС) № 45/2001' Європейський інспектор із захисту даних 

здійснює: моніторинг процедури обробки персональних даних у ЄС та її оцінку на 

предмет дотримання вимоги про захист персональних даних. Наглядові функції 

інспектора досить диверсифіковані: від перевірки конкретних операцій з обробки 

даних, що представляють загрозу з погляду дотримання принципу захисту 

персональних даних, до розгляду скарг і проведення розслідувань; консультування 

Європейської комісії, Європейського парламенту і Ради щодо політичних, правових 

та інших питань, що стосуються захисту персональних даних і дотримання 

принципу недоторканності приватного життя; співробітництво з широким колом 

органів аналогічною компетенції для забезпечення узгодженості дій із захисту 

персональних даних у Європі.  

У 1994 р. з ініціативи Європейського парламенту була розроблена спеціальна 

програма ЄС, здійснює фінансування проектів, спрямованих на просування прав 

людини та розвиток демократії в світі – Європейська ініціатива у сфері демократії і 

прав людини. В грудні 2006 р. вона одержала нову назву – Європейський інструмент 

сприяння демократії та прав людини. До основних цілей програми відносяться: 

– підвищення поваги до прав і свобод людини в країнах і регіонах, де існує 

найбільший ризик їх порушення; 
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– зміцнення ролі громадянського суспільства у просуванні прав людини та 

демократичних реформ, розвитку участі у політичному житті, а також запобігання 

конфліктів; 

– сприяння в реалізації заходів у таких сферах, як: діалог з питань заохочення і 

захисту прав людини; діяльність правозахисників; скасування смертної кари; 

боротьба із застосуванням тортур; діти у збройних конфліктах і насильство щодо 

жінок; 

– підтримка і зміцнення міжнародної та регіональної систем захисту прав людини, 

правосуддя, верховенства закону і розвитку демократії; 

– формування довіри та зміцнення віри в надійність та прозорість демократичних 

виборчих процесів, зокрема шляхом їх моніторингу. 

       У такий спосіб, в межах Європейського Союзу, діяльність органів та інституцій 

тією чи іншою мірою стосується прав людини, є достатньо збалансованою й 

унормованою, що забезпечує функціонуючи механізм захисту прав людини та 

основних свобод, зокрема, право на мирне зібрання, асоціацію та можливість вільно 

висловлювати власні переконання. 

 

3.2 Європейська судова практика застосування  

актів щодо свободи мирних зібрань  

        

        Під європейською судовою практикою розуміється як Суд ЄС, так і міжнародні 

судові установи, зокрема Європейський суд з прав людини. До системи судів у 

межах Європейського Союзу, які розглядають питання захисту гарантованих прав 

людини, належать національні (суди країн-членів), суди Європейського Союзу, а 

також Європейський суд з прав людини, що входить в організаційний механізм Ради 

Європи. Підвідомчість справ між ними розподіляється залежно від того, хто 

порушив суб'єктивне право людини і громадянина [171]. 

       Як було зазначено Європейським Судом з прав людини, однією з 

найважливіших цілей багатьох положень Конвенції, які мають на меті захист 

особистості від незаконного втручання з боку інституцій держави, можуть виникати 
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«позитивні» зобов'язання (positive obligations), необхідні для забезпечення 

відповідних прав. Позитивні зобов'язання можуть також виникнути у зв'язку із 

застосуванням статті 10 ЄКПЛ. Тому Суд нагадує, що свобода вираження поглядів є 

надзвичайно важливою і неодмінною умовою для функціонування демократичного 

суспільства, а також що кожна держава зобов'язана забезпечити приватним особам 

умови для ефективного здійснення їх права на спілкування між собою. 

           Федеральний конституційний суд Німеччини неодноразово ставив питання 

перед Судом Європейських співтовариств (далі – Суд ЄС)  про наявні 

недотримання членами ЄС основних встановлених вимог щодо охорони прав людини 

[171]. Однак,  не зважаючи на наявні скарги, Суд ЄС вказував досить просто, що 

Федеральний конституційний суд Німеччини просто не має ніяких прав щодо 

оприлюднення інформації, щодо недійсності окремих актів Європейських 

співтовариств навіть, якщо у нього будуть приклади таких порушень.  

Звичайно, Федеральний конституційний суд Німеччини не міг повністю не 

погодитися з вищою інстанцією, але при цьому, досить жорстко ставив умови у 

відповідь, а саме: підкоритися СУДУ ЄС, лише при ефективному захисті 

конкретного кодифікованого переліку прав людини з права Європейських 

співтовариств. Так і відбулося закріплення Європейськими співтовариствами 

загальновизнаних цінностей. Фактично, було досягнуто обопільне порозуміння і 

стосовно чинності європейських актів у внутрішньому правопорядку, і стосовно 

загальновизнаних цінностей, котрі необхідно закріпити у правопорядку спільнот.  

       14 травня 1974 р. Суд Європейських співтовариств виніс рішення у справі 4/73 

«J. Nold, Kohlen-und Baustoffgrobhandlung v. Commission». Справа стосувалася 

рішення Комісії відповідно до Договору про Європейську Спільноту вугілля та 

сталі, яке передбачало, що  продавці вугілля не мають права купувати оптом вугілля 

з Руру (область у ФРН) у того, хто виробляє, якщо не купуватимуть  у встановлених 

межах, безпосередньо у виробника [250]. 

Пан Нолд як один із продавців, зазначив, що норма, яка зобов’язує його 

продавати посереднику, не дає йому змоги  повноцінно реалізовувати своє право 
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власності, при цьому, така норма перешкоджає принципу вільної конкуренції та 

веденню економічної діяльності [171]. 

       Рішення у справі Нолда було важливим з огляду на те, що Суд Європейських 

співтовариств звернув увагу на можливість урахування в праві ЄС міжнародних 

договорів з прав людини, до яких приєдналися країни-члени ЄС. Було роз'яснено, 

що міжнародні договори, зокрема і Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. (далі – ЄКПЛ), обов’язкові повинні бути 

використані в праві Європейських співтовариств.  

У такий спосіб, було започатковано застосування ЄКПЛ як джерело, при тому, 

що Європейські спільноти на той час не були (і не могли бути ) стороною ЄКПЛ.  

Починаючи з рішення у цій справі, Суд ЄС став регулярно звертатися до ЄКПЛ. 

Так, у рішенні у справі 36/75 «Roland Rutili v. Ministre de l’interieur» від 28 жовтня 

1975 р., Суд ЄС прямо послався на ЄКПЛ як міжнародний договір, який має 

обов'язкову юридичну силу для всіх держав-членів Європейських спільнот. 

   Попередньо описані рішення стали початком повноцінного розвитку судової 

практики, а саме з 1969–1980 рр. Суд ЄС поширював практику, що основні права 

людини – це  невід'ємна частина основних принципів права Європейських 

співтовариств. Відтоді для права Європейських співтовариств основоположний 

характер прав людини вже не піддавався сумніву, а практика судів стала однією з 

основ формування системи прав людини в ЄС. Суд ЄС вказував на загальну 

практику  держав-членів Європейських співтовариств, виходячи з важливості 

загальних інтересів Європейських співтовариств. В результаті, практика Суду ЄС 

стала важливим та цінним внеском до практики судів держав-членів ЄС та була 

прийнята усіма інституціями, і дотепер її можна знайти в преамбулі Єдиного 

європейського акта, в Маастрихтському, Амстердамському і Ніццькому договорах. 

       Під час розгляду справи «Hubert Wachuaf v. Bundesamt Ernährung und 

Forstwirtschaft» 13 липня 1989 р., обов’язковою нормою для усіх держав-членів ЄС є 

дотримання права ЄС, цим питанням досить часто задавалися як науковці, так і 

представники Суду ЄС, та все ж таки, після довгих дискусій було взято до уваги цей 

принцип, як один із обов’язкових для учасників ЄС [258]. 
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       Крім того, Суд ЄС поступово почав звертатися до постанов Європейського суду 

з прав людини. Спочатку Суд ЄС не дав жодних пояснень та вказував, ЄСПЛ не 

правильно тлумачить норми, і їхні рішення не відповідають  праву Європейського 

Союзу. Досить часто Суд ЄС не брав до уваги тлумачення Європейського суду з 

прав людини, але зовсім скоро поступово посилання на постанови ЄСПЛ почали 

заявлятися в практиці Суду ЄС, наприклад, це були скарги, пов’язані з 

дискримінацією,  свободою преси; недоторканністю приватного життя тощо. У 

відповідь ЄСПЛ почав брати до уваги і практику Суду ЄС. Але, звичайно, 

розбіжності все одно часто з’являлися.                    

       У 1989 р. в межах Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), прийнято 

два акти про права людини з рекомендаційною силою, такі, як Декларація основних 

прав і свобод та Хартія про основні соціальні права працівників. У 2000 р. в межах 

ЄС, починає діяти Хартія Європейського Союзу про основні права.  

Після схвалення керівниками держав-членів Хартія прийнята й урочисто 

проголошена як спільний правовий акт трьох органів ЄС Європейського 

парламенту, Ради ЄС і Європейської комісії. Головним призначенням документу 

було зведення й систематизація основних прав та також принципів правового 

статусу особи, що були визнані раніше за громадянами Європейського Союзу в 

попередніх джерелах (зокрема, установчі договори і Конвенцію Ради Європи 1950 

р.). Більшість прав, що містяться у Хартії, – це права людини, визнані за кожною 

особою, яка знаходиться на території Європейського Союзу. 

       Відмінною рисою Хартії є спосіб класифікації основних прав і свобод, за якого 

критерієм виступили не сторони суб'єктивного права (особисті, політичні, 

економічні права тощо), а загальнолюдські цінності, на захист яких вони спрямовані 

– людська гідність, свобода, рівність, солідарність. До тексту Хартії включені також 

деякі нові права, вперше визнані основними, зокрема, право на якісне управління 

[216]. 

       Національним судам підпорядковані будь-які справи, окрім тих, які віднесені до 

компетенції судів ЄС. Саме національні суди забезпечують захист встановлених у 

межах Союзу прав від порушень з боку приватних осіб і самих країн-членів у особі 
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будь-яких центральних або місцевих органів та установ. При розгляді справ, 

національні суди пов'язані безпосередньо чинними нормами права Європейського 

Союзу, яким вони зобов'язані надавати пріоритету перед положеннями 

національного законодавства. У разі конфліктної ситуації, суди загальної 

юрисдикції можуть, а суди вищих інстанцій повинні призупинити справу і 

направити до Суду ЄС відповідний запит. За допомогою таких запитів, громадяни і 

юридичні особи мають змогу домагатися скасування актів наднаціональних 

інститутів самого ЄС [45]. 

       Суд ЄС декілька разів відкривав нагальне питання щодо необхідності 

дотримання свободи мирних зібрань до набуття Хартією юридичної сили в грудні 

2009 р. Зокрема, справа №С-265/95 «European Communities v French Republic», 1997,  

стосувалася тривалого небажання Франції перешкоджати вільному руху 

сільськогосподарських товарів у ЄС з боку французьких фермерів. У цій справі Суд 

вирішив, що такі правовідносини не пов’язані зі свободою мирних зібрань [256].  

       У 1999 р. Суд ЄС виніс рішення у справі №C-235/92 «Montecatini SpA v 

Commission of the European Communities», 1999, предметом спору в якій був 

грошовий штраф, накладений Європейською комісією на підприємства у сфері 

виробництва поліпропілену. Підприємство посилалося на своє право проводити 

мирні зібрання з економічною метою. Однак, Суд ЄС наголосив, що свобода зібрань 

може обмежуватися, якщо такі зустрічі мають мету, несумісну з антимонопольним 

правом ЄС [255].  

       У 2003 р. Суд ЄС розглядав справу №С-112/00 «Eugen Schmidberger, 

Internationale Transporte und Planzüge v Republik Österreich», 2003. Особа, а саме 

Позивач, який транспортував товари автошляхами між Німеччиною та Італією, 

вимагав від Австрійської держави відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок 

заблокування санкціонованою демонстрацією автостради Бреннера протягом 

тридцяти годин. Суд ЄС знайшов у тій обставині, що Австрія надала дозвіл на 

проведення демонстрації, перешкоду вільному пересуванню товарів у ЄС та 

здійснив оцінку, у який спосіб це співвідноситься зі свободою мирних зібрань 

демонстрантів. Конкретних вказівок на обсяг захисту не зазначалось, адже 
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очевидно, що особливо захищеними є зібрання, які є важливими для громадського 

життя – в цьому конкретному випадку: про наслідки зростаючого транзитного руху 

для здоров’я людей та навколишнього середовища [252]. 

       З набуттям чинності Європейської судової практики щодо положень статті 12 

Хартії щодо реалізації права на  свободу мирних зібрань, її не було включену в 

постійну практику та закріплення попередніх рішень як прецедентів. В історії 

Європейського Союзу все-таки були випадки, коли правова система ЄС стосовно 

свободи руху товарів та осіб, вступали в колізію з судовою практикою. Однак, 

маючи такі правові колізії, Суд ЄС не встановлював єдину практику, оскільки все 

залежало від багатьох обставин справи, при цьому, він все ж визнав, що свобода 

мирних зібрань належить до фундаментальних прав людини, які в Європейському 

Союзі потрібно поважати. 

      Різноманітною є судова практика Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ 

неодноразово звертався до питання про регулювання свободи зібрань у 

національному законодавстві держав-учасниць Конвенції, виробивши конкретні 

вимоги до обмежувальних норм. Так, будь-які обмеження зібрань повинні бути 

пропорційні цілям, заради яких вони накладаються. Йдеться про те, що будуть 

використані менші засоби втручання, включаючи покарання, які можуть бути 

застосовані за порушення положень про свободу зібрань.   

У своїй практиці ЄСПЛ виносив рішення як на користь заявника, так і на 

користь держави. Очевидним є їх обґрунтованість й неупередженість, врахування 

всіх обставин справи, а також застосування всіх джерел і принципів права, як-от 

справедливість, пропорційність, розумність, що зводить нанівець будь-які спроби 

зловживання зазначеним правом.  

       Позитивним було рішення у непростій справі «Bączkowski and Others v. Poland», 

зважаючи на колізію цінностей традиційного суспільства та нових ціннісних 

викликів європейської цивілізації [242]. Заявники в межах кампанії «Дні рівності», у 

червні 2005 р. планували провести вулицями міста Варшави мирну ходу, аби 

привернути увагу до проблеми дискримінації стосовно інвалідів, осіб нетрадиційної 

орієнтації, жінок. До міської мерії було спрямоване відповідне клопотання, однак, 
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мер міста у своєму інтерв’ю заявив, що заборонив мітинг, оскільки, за його словами,  

«пропаганда гомосексуалізму не має нічого спільного з реалізацією права на мирні 

зібрання». У зв’язку з цим, заявники скаржилися, що було порушене їх право на 

свободу зібрань.  

       ЄСПЛ підтвердив, що надає значення толерантності, плюралізму й широті 

поглядів і що гармонійна взаємодія людей з різних груп сприяє соціальній єдності у 

суспільстві. Крім того, було зазначено, що позитивне зобов’язання держави 

забезпечити реальну та ефективну повагу щодо свободи асоціацій і зібрань має 

особливе значення саме для тих, хто належить до меншин, оскільки саме ці групи 

найбільш вразливі до віктімізації. Отже, мало місце порушення статті 11 Конвенції.   

       У рішенні у справі «Ezelin v France»  ЄСПЛ допускає наявність процедури 

повідомлення про майбутній захід і навіть встановлення вимоги щодо отримання 

дозволу на його проведення, проте форма і зміст таких процедур не повинні 

перерости в безпідставний зрив заходу [236]. Одержання дозволу на проведення 

зібрання в європейській правовій традиції передбачає мінімізувати можливі 

незручності, що зазвичай виникають за будь-якої прилюдної масової акції. Крім 

того, враховуються права громадян, які можуть стати невільними заручниками 

ситуації, як це сталося при акції «Равлик», організованої в межах національного Дня 

протесту 25 листопада 2002 року у Франції, наслідком чого стала справа «Barraco v. 

France» [239]. Заявник, французький громадянин, водій вантажівки, був одним з 

сімнадцяти автолюбителів, які взяли участь у зазначеній акції. Починаючи з шостої 

ранку, вони їхали зі швидкістю близько 10 км на годину по шосе, займаючи кілька 

смуг, щоб уповільнити рух. Пізніше поліція заарештувала заявника і двох інших 

водіїв за блокаду громадського шосе. У листопаді 2003 року національний суд 

першої інстанції постановив, що оскільки рух по шосе не було повністю 

заблоковано і воно залишалося доступним, обвинувачені не підлягають 

кримінальній відповідальності. Однак, апеляційна інстанція у травні 2004 року 

відмінила це рішення, вважаючи, що водії скоїли злочин, перешкоджаючи руху на 

дорогах загального користування, навмисно розміщуючи свої автомобілі 

автомагістраллю. Він постановив, що цей злочин не може бути виправдане правом 
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на страйк або демонстрацію. Апеляційний суд засудив кожного з обвинувачених до 

умовного тюремного ув'язнення строком на три місяці і штрафу в розмірі 1 500 євро. 

У березні наступного року касаційний суд відхилив апеляцію. Спираючись, зокрема, 

на статтю 11 «Свобода зібрань та асоціацій» Конвенції Європейської конвенції щодо 

захисту прав людини і основних свобод, заявник поскаржився, що його осуд за 

перешкоджання руху в громадському місці в контексті демонстрації, був 

несумісним з його правом на зібрання. Проаналізувавши всі обставини справи, 

ЄСПЛ дійшов висновку, що у цьому випадку порушення зазначеної статті не мало 

місця. Насамперед, про захід не було заздалегідь попереджено, як того вимагає 

французьке національне законодавство. У такому разі, місцева влада могла б вжити 

заходів для мінімізації негативних наслідків для нейтральних персон. По-друге, 

зазначалось, що французький громадянин був засуджений не за участь у масовій 

акції, а за блокування шосе, адже фактично, повне перешкоджання руху виходило за 

межі звичайних незручностей, що супроводжують масові акції. Поліція, що 

заарештувала заявника та ще трьох мітингувальників, не порушувала право таких на 

мирне зібрання, оскільки кілька годин підряд вони безперебійно ним користувались. 

Арешт був спробою вийти з такої ситуації й розблокувати шосе. За таких умов, 

кримінальна відповідальність заявника не є невідповідною поставленій меті. Отже, 

не було допущено порушення статті 11 Конвенції. Це рішення ЄСПЛ є класичним 

прикладом недопущення зловживання правом мирного зібрання.  

       Крім того, прикладом є рішення у справі «Cisse v. France» [240]. Заявниця, 

громадянка Сенегалу, на момент арешту була прес-секретарем групи іноземців, що 

не мали реєстрації, але бажаючи привернути увагу до проблеми набуття 

імміграційного статусу, з червня по серпень 1996 року, окупували церкву Сен-

Бернар у Парижі разом з двома сотнями інших нелегальних мігрантів. Згодом десять 

членів угруповання розпочали голодування.  

У серпні 1996 року комісар поліції м. Париж віддав наказ про евакуацію 

мітингувальників з приміщення церкви на тій підставі, що їх перебування там не 

пов’язане з відправленням релігійного обряду, внаслідок голодування погіршився 

стан їх здоров’я, що й було зроблено. Сама заявниця не мала посвідки на постійне 
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проживання, відповідно, була умовно засуджена на два місяці з забороною 

в’їжджати до Франції протягом трьох років. Апеляційний суд м. Париж підтвердив 

попереднє рішення, а Касаційний суд відхилив звернення. Заявниця звернулася до 

Європейського суду з прав людини зі скаргою, що її право на свободу мирних 

зібрань разом з іншими іноземцями було порушене.  

       У своєму рішення ЄСПЛ звернув увагу, що видворення протестуючих з церкви 

було втручанням у їх право на мирне зібрання, однак, таке втручання мало законну 

мету – запобігти масовим заворушенням. Крім того, Судом було зазначено, що 

перебування іноземців без реєстрації протягом двох місяців у приміщенні церкви 

підривало громадський порядок й перешкоджало вірянам здійснювати власні обряди 

у цій церкві. Відтак, Суд дійшов висновку, що за наявних обставин, було 

необхідним обмеження права мирного зібрання, отже, не мало місця порушення 

статті 11 Конвенції [91].   

        Проаналізувавши скаргу за статтею 10 Суд визнав, що заявникам не вдалося 

довести, що висловлювання ними власних поглядів своїх співгромадян насправді 

було не допущено внаслідок відмови, одержаної з боку цієї приватної компанії. У 

розпорядженні заявників були альтернативні шляхи вираження своїх поглядів поза 

територією торгового центру.  

В ухвалі щодо прийнятності справи «Anderson and Others v United Kingdom», 

1997 р., Європейська комісія з прав людини наголосила, що має значення не так 

місце проведення зазначених зборів (в торговому центрі), як його мета [241] Скарга 

заявників полягала в тому, що рішення про відмову дозволити їм вхід в торговий 

центр (з огляду на їх антигромадські дії) на невизначений термін, було порушенням 

їх права на мирні зібрання, передбачене Статтею 11. Комісія відхилила їх претензії й 

заявила, що у вищенаведеній судовій практиці відсутні вказівки на те, що свобода 

зібрань призначена як гарантія права проходу і повторного проходу в громадських 

місцях або права зборів у винятково громадських цілях в будь-якому місці за своїм 

бажанням. Свобода об'єднань також характеризується як право окремих осіб на 

об'єднання «для досягнення різних цілей». Комісія зазначає, що заявники в 

минулому не використовували центр для організованих зборів і об'єднань в будь-
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якій формі. У такий спосіб, Комісія вважає, що в зазначеній справі немає вказівок на 

те, що видворення заявників з території центру стало порушенням їх прав, 

передбачених Статтею 11 Конвенції. 

       У наступних справах Комісія дотримувалася тієї ж логіки, зокрема, у  справі G. 

v Germany, 1989 р., заявник брав участь в антиядерній демонстрації біля 

американських армійських казарм в м. Штутгарт. Демонстранти заблокували 

провідну до казарм дорогу, а заявник не підкорився наказу поліції звільнити дорогу. 

Заявник стверджував, що наступний за цим розгін демонстрації поліцією, 

кримінальне переслідування в його відношенні і визнання його вини в непокорі 

наказу поліції, було порушенням його права на мирні зібрання, передбаченого 

Статтею 11. Держава стверджувала, що така демонстрація не була «мирною», а 

отже, Стаття 11 в цьому разі, була непридатна [91]. 

       У своїй практиці Суд мав справу з різними типами втручань щодо права на 

мирні зібрання: відмова санкціонувати або дозволити збори, розгін зборів, евакуація 

з місця проведення зборів, заборони на проведення зборів і наступні штрафи (в 

адміністративному і кримінальному порядку).  

У справі «Nurettin Aldemir and Others v Turkey», 2007 р., заявники брали 

участь в демонстраціях протесту проти законопроекту, представленого в турецький 

парламент. Їх демонстрація була припинена із застосуванням сили з боку 

правоохоронних органів на тій підставі, що демонстрації в обраному для протесту 

місці були заборонені законом. Втручання щодо зборів і застосування сили з боку 

поліції при розгоні їх учасників, а також подальше кримінальне переслідування 

відносно заявників, хоча і безуспішне, могло справити на них стримуючий ефект і 

не дозволити їм брати участь в подібних зібраннях. Відповідно, було констатовано 

порушення одинадцятої статті [251]. 

      Стаття 34 Конвенції дає змогу подавати скарги до Суду від імені будь-яких осіб, 

неурядових організацій або груп осіб. Однак для визнання такого об'єднання 

потерпілою стороною, необхідно, щоб воно постраждало безпосередньо.  

У своєму рішенні про прийнятність справи «Societatea de Vanatoare 'Mistretful 

v Romania» (1999 р.), Суд постановив, що тільки члени об'єднання можуть 
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претендувати на визнання їх «потерпілою стороною» в межах Статті 34, оскільки 

зв'язок між цими об'єднанням і понесеним збитком був недостатній. Об'єднання не 

позбавляється передбаченого Конвенцією захисту лише тому, що держава не 

підтримує його діяльність і вважає за необхідне її обмежити. Будь-які обмеження 

повинні бути обґрунтовані, згідно з пунктом 2 статті 11 [91]. Оголошення державою 

амністії не позбавляє в обов'язковому порядку заявника статусу постраждалої 

сторони (Справа Selmani and Others v the Former Yugoslav Republic) (Стаття 11). 

Крім того, незаконний характер організації само собою не позбавляє її можливості 

подати скаргу, у зв'язку з порушенням її права на свободу зібрань [257]. 

       Справа Cisse v. France (2002 р.) свідчить, що незаконні іммігранти не 

позбавляються прав, передбачених Статтею 11, хоча в подібних випадках, держава 

користується широкою свободою дій на власний розсуд [240]. 

       У такий спосіб, судова практика Європейського Союзу складалася поступово, 

однак, нині є розлогою, з огляду на чинність рішень Європейського суду з прав 

людини. Кількість звернень свідчить про нагальність питання права мирного 

зібрання у контексті європейського законодавства.       

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Європейський Союз має функціонуючий механізм захисту права на мирні 

зібрання, який складається з нормативного забезпечення на рівні ст. 12 Хартії 

основних прав ЄС, ст. 11 Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також відповідних статей інших міжнародно-правових 

документів, що мають статус обов’язкових.  

Свобода мирних зібрань, як одне з базових прав людини, відноситься до сфери 

спільної компетенції ЄС та держав-членів. Для його реалізації не потрібно 

одержання дозволу, подання заявки чи будь-який інший метод підтвердження 

декларованого. Однак, зважаючи на різновиди мирних зібрань, історію становлення 

цього права й закріплення його у законодавстві окремих країн, у внутрішньому 
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законодавстві держав-членів можуть міститись окремі обмеження або ж уточнення 

щодо практичної реалізації цього права. 

2.  До системи судів у межах Європейського Союзу, які розглядають питання 

захисту гарантованих прав людини, зокрема й право на мирні зібрання, належать 

національні (суди країн-членів), суди Європейського Союзу, а також Європейський 

суд з прав людини, що входить в організаційний механізм Ради Європи. Аналіз 

рішень ЄСПЛ дає підстави стверджувати, що цей інститут послідовно втілює в 

практику основні міжнародно-правові принципи свободи мирних зібрань. При 

цьому, сформульована правова позиція з низки питань тлумачення у цій сфері.  Так, 

будь-які обмеження зібрань повинні бути пропорційні цілям, заради яких вони 

накладаються. Беручи до уваги принцип пропорційності, чи як іноді його називають, 

домірності, співрозмірності чи адекватності, права і свободи особи обмежуються 

лише мірою, якою це необхідно для забезпечення загального блага та порядку серед 

громадськості. Для багатьох держав цей принцип загальноправовий, він 

закріплюється і конкретизується в багатьох джерелах права. 

3. Нині ЄСПЛ виробив широку практику, яка розкриває зміст свободи мирних 

зібрань і визначає важливіші умови повноцінної реалізації цієї свободи. Але, базові 

стандарти свободи мирних зібрань, описані в рішеннях ЄСПЛ, не є вичерпними: в 

нових постановах ЄСПЛ продовжує розширювати й уточнювати зміст ст. 11 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

відповідно до розвитку суспільства й трансформацією орієнтирів європейського 

публічного порядку. 

4. Вироблені практикою ЄСПЛ мінімальні стандарти свободи мирних зібрань, 

дотримання яких є необхідним в будь-якій демократичній державі, узагальнені в 

Керівних принципах зі свободи мирних зібрань, прийнятих Організацією з безпеки й 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). Втім, необхідно враховувати, що якщо документи 

ОБСЄ є розгорнутими рекомендаціями державам із забезпечення свободи зібрань, то 

постанови ЄСПЛ мають обов’язковий характер, і недотримання встановлених в них 

мінімальних вимог, може спричинити визнання порушень права з боку держави. 

 



175 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та вирішено 

наукове завдання щодо сутності та змісту конституційного права на свободу мирних 

зібрань і механізму його реалізації. 

Узагальнено науково-теоретичне становлення та розвиток поглядів щодо 

права на свободу мирних зібрань в історії вітчизняної правової думки, що дало 

змогу виокремити декілька історичних етапів, починаючи від вічових зібрань 

Давньої Русі й завершуючи Новітнім періодом вже незалежної України. Для 

кожного з них характерні особливі підходи до поняття, видів, порядку організації й 

проведення мирних зібрань. 

Розглянуто значення, сутність та правову природу права на свободу мирних 

зібрань. Під конституційним правом на мирні зібрання запропоновано розуміти 

право неозброєних людей на добровільну, безоплатну, ненасильницьку, прилюдну, 

цілеспрямовану, з додержанням вимог законності масову акцію, пов’язану з 

обговоренням суспільно значущих питань державного або місцевого значення, дій, 

рішень чи актів органів публічної влади, шляхом декларування думок, пропозицій, 

заяв, вимог і закликів щодо вирішення проблемних питань, з метою задоволення 

потреб суспільства та його розвитку в політичній, соціальній чи культурній сферах. 

Сформульовано визначення поняття «мирне зібрання» як особливої форми 

громадянської активності, добровільного, відкритого, безоплатного, прилюдного 

зібрання неозброєних осіб, ініційованого як засобу забезпечення участі громадян та 

їх об’єднань у вирішенні суспільно значущих питань державного чи місцевого 

значення, яке не супроводжується актами насильства чи закликами до насильства, 

не суперечить Конституції України й чинному законодавству. 

Поняття виду мирного зібрання пропонується визначати крізь призму 

сукупності способів зовнішнього вираження суспільних інтересів учасників 

публічного заходу. Система видів та форм мирних зібрань законодавчо окреслена 

зборами, мітингами, демонстраціями, походами (ходою), пікетуванням. Натомість, 

практика застосування права на мирні зібрання поповнюється новими формами 
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мирних зібрань, зокрема різноманітними процесіями (автомобільні, мото- та 

велопроцесії, процесії суден), шокуючі дійства, смартмоби, флешмоби тощо, 

проведення яких вимагає законодавчого врегулювання. 

Запропоновано авторську класифікацію мирних зібрань, де визначальними є 

саме критерії поділу, такі як: мета, динамічність, форма, пропагандистський 

елемент. Запропоновано виділяти мирні зібрання: політичні й неполітичні, протестні 

й непротестні (популяризаторські). 

Право на мирні зібрання тісно пов’язане з іншими фундаментальними 

компонентами демократії і плюралізму, з основами конституційного ладу, іншими 

правами й свободами людини і громадянина. Незважаючи на спорідненість з 

іншими правами, які пов’язані, передусім, із соціальною комунікацією, право на 

мирні зібрання є відокремленим політичним правом невизначеної кількості осіб на 

проведення в місцях із необмеженим публічним доступом будь-яких не заборонених 

Конституцією та законами України, заходів та дій, спрямованих на висловлення та 

оприлюднення власної колективної позиції щодо визначеного питання або питань, 

які становлять соціальну або групову значущість.  

Конституційно-правове регулювання права мирних зібрань включає 

сукупність взаємопов’язаних нормативно встановлених для їх організації та 

проведення правових норм і правил, які наділені певною послідовністю та 

узгодженістю, спільними принципами й критеріями використання, без дотримання 

яких мирне зібрання не може бути визнане законним на стадії його проведення. В 

Україні регулювання мирних зібрань знаходиться на стадії становлення й поки що 

не утворює цілісного, узгодженого режиму, що має чіткі межі застосування. 

Нагальна необхідність прийняття профільного закону про мирні зібрання 

зумовлена потребою: чіткого законодавчого визначення дефініцій, класифікацій 

мирних зібрань, критерій розмежування мирного зібрання від немирного, шляхів 

убезпечення ризиків, пов’язаних з мирними зібраннями, переліком обставин, за яких 

зібрання втрачає мирний характер; забезпечення адекватного балансу дозволів, 

обмежень та заборон щодо свободи мирних зібрань; вчасного і належного 

реагування на зловживання зазначеною конституційною свободою; встановлення 
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відповідальності за порушення права на мирні зібрання. Запропоновано низку змін 

до законопроекту № 3587 «Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні» та 

констатовано, що відсутність чинного спеціального закону про мирні зібрання є 

прогалиною у законодавстві, що спричиняє нині неодноразові звернення громадян 

до суду для захисту порушених прав. 

Розглянуто компетенцію органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні. Встановлено, що органи державної влади України мають 

свою конституційні повноваження й способи взаємодії, домінантними з яких є 

субординація. Розглядаючи принцип гарантованості прав і свобод людини і 

громадянина, встановлено гаранта, і це є держава. Проаналізовано статті 3, 22, 42, 

49, 51, 53 Конституції України та виділено, що реалізація цих статей здійснюється за 

допомогою системи органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Констатовано, що в  Конституції України органи державної влади розташовані за 

логікою їх повноважень, за такою ж послідовністю їх повноваження розглянуто в 

дисертаційному дослідженні. 

Проаналізовано вітчизняну судову практику, яка передбачає неприпустимість 

обмеження права на проведення публічних заходів винятково з метою раціональної 

організації діяльності органів влади, що кореспондує з правовою позицією 

Конституційного Суду і загальним підходом Європейського Суду з прав людини з 

цього питання. Водночас, наявна недосконалість законодавчої бази призводить до 

того, що в більшості випадків за конкретними справами, пов’язаними з реалізацією 

права на проведення мирних зібрань, рішення національних судів є суперечливими 

й непослідовними, що проявляється у застосування судами відмінних позицій при 

вирішенні цих справ. 

Європейський Союз має функціонуючий правовий і організаційний механізм 

захисту права на мирні зібрання, який складається з нормативного забезпечення на 

рівні ст. 12 Хартії основних прав Європейського Союзу, ст. 11 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також відповідних 

статей інших міжнародно-правових документів, що мають статус обов’язкових. 

У цей механізм входить Європейський суд з прав людини, аналіз рішень якого дає 
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підстави стверджувати, що цей інститут послідовно втілює в практику основні 

міжнародно-правові принципи свободи мирних зібрань, які закріплюються і 

конкретизуються в багатьох джерелах права європейських держав. 

До системи судів у межах Європейського Союзу, які розглядають питання 

захисту гарантованих прав людини, зокрема й право на мирні зібрання, належать 

національні (суди країн-членів), суди Європейського Союзу, а також Європейський 

суд з прав людини, що входить в організаційний механізм Ради Європи. Аналіз 

рішень Європейського суду з прав людини дає змогу стверджувати, що цей інститут 

послідовно втілює в практику основні міжнародно-правові принципи свободи 

мирних зібрань. При цьому, сформульовано правову позицію з низки питань 

тлумачення у цій сфері.  

Так, будь-які обмеження зібрань повинні бути пропорційні цілям, заради яких 

вони накладаються. Беручи до уваги принцип пропорційності, чи як іноді його 

називають, домірності, співрозмірності чи адекватності, права і свободи особи 

обмежуються лише мірою, якою це необхідно для забезпечення загального блага та 

порядку серед громадськості.  

Нині Європейський суд з прав людини виробив широку практику, яка 

розкриває зміст свободи мирних зібрань і визначає важливіші умови повноцінної 

реалізації цієї свободи. Але базові стандарти свободи мирних зібрань, описані в 

рішеннях згаданого Суду, не є вичерпними: в нових постановах Європейський суд з 

прав людини продовжує розширювати й уточнювати зміст ст. 11 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до 

розвитку суспільства й трансформації орієнтирів європейського публічного порядку. 

Вироблені практикою мінімальні стандарти свободи мирних зібрань, 

дотримання яких є необхідним в будь-якій демократичній державі, узагальнені в 

Керівних принципах зі свободи мирних зібрань, прийнятих Організацією з безпеки й 

співробітництва в Європі. Необхідно враховувати, що якщо Керівні принципи є 

розгорнутими рекомендаціями державам щодо забезпечення свободи зібрань, то 

постанови Європейського суду з прав людини мають обов’язковий характер, і 
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недотримання встановлених у них мінімальних вимог може спричинити визнання 

порушень права з боку держави. 
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ДОДАТОК № 2 

Аналіз та пропозиції з удосконалення до 

Проекту Закону про гарантії свободи мирних зібрань 

від 07.12.2015 р. №  3587  

 

Нині в комітеті Верховної Ради України опрацьовується Проект Закону про 

гарантії свободи мирних зібрань від 07.12.2015 р.  № 3587  

Дисертантка пропонує ряд змін  з удосконалення його положень: 

 

№ Норми  

Проекту Закону 

Пропозиції  

з удосконалення 
Обґрунтування 

1.  Ст. 2 виключає зі 

сфери дії Закону 

деякі суспільні 

відносини, що 

регулюються іншими 

нормативними 

актами, зокрема, 

богослужіння, 

релігійні обряди, 

церемонії та процесії 

у випадках, 

передбачених 

Законом України 

«Про свободу совісті 

та релігійні 

організації». 

Поширити положення 

Проекту Закону на всі 

суспільні відносини, 

навіть якщо вони більш 

детально 

регламентуються 

положеннями інших 

нормативних актів, які 

також мають ознаки 

мирних зібрань. 

Навіть назва Закону 

України «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» 

вказує на те, що він 

повинен регулювати всі 

суспільні відносини, 

пов’язані з мирними 

зібраннями в Україні, 

будучи для них базовим. 

Тобто Закон повинен стати 

загальним щодо 

особливого (інших 

суспільних відносин у 

сфері різноманітних 

мирних зібрань, які вже 

регламентовані чинним 

законодавством України). 

Закон має визначити 
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основні (фундаментальні) 

принципи й гарантії 

здійснення права громадян 

на мирні зібрання 

(загальний рівень), а вже 

окремі види таких мирних 

зібрань більш детально 

мають (і можуть) бути 

регламентовані іншими 

нормативними актами 

України. 

2.  Ст. 4 визначає, що 

організатором 

мирного зібрання 

може бути фізична 

особа, яка є 

громадянином 

України, іноземцем 

або особою без 

громадянства, 

юридична особа, а 

також громадське 

об’єднання, 

незалежно від 

наявності у нього 

статусу юридичної 

особи. 

Організаторами можуть 

бути лише громадяни 

України (фізична особа, 

юридична особа, 

громадське об’єднання). 

В Преамбулі Проекту 

Закону чітко вказано, що 

Закон визначає правові 

засади реалізації 

гарантованого 

Конституцією України 

права на свободу мирних 

зібрань. У такий спосіб, 

законодавець чітко 

відсилає до ст. 39 

Конституції України.  

Остання ж чітко 

передбачає право громадян 

збиратися мирно.  

У такий спосіб, право на 

мирні зібрання в Україні 

повинно стосуватися лише 

громадян України і не 
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може поширюватися на 

іноземців, осіб без 

громадянства.  

Як альтернативний варіант, 

можливо запропонувати, 

щоб організаторами 

мирного зібрання були 

лише громадяни України, а 

вже учасниками їх можуть 

бути іноземці, особи без 

громадянства. 

3.  Ст. 2 Закону 

передбачає, що 

фізична особа, яка не 

досягла 16 років або 

є недієздатною, може 

бути організатором 

мирного зібрання, 

якщо хоча б одним із 

співорганізаторів є 

фізична особа, яка 

має повну цивільну 

дієздатність, 

юридична особа або 

громадське 

об’єднання. 

Фізична особа, яка не 

досягла 16 років або є 

недієздатною, не може 

бути організатором 

мирного зібрання. 

Така норма Проекту 

Закону не має сенсу, адже 

поряд із фізичною особою, 

яка не досягла 16 років чи є 

недієздатною, 

співорганізатором повинна 

бути фізична особа, що 

володіє повною цивільною 

дієздатністю.  

Якщо врахувати 

запропоновані зміни, 

потреба в такій фізичній 

особі, як організатор 

відпадає.  

Крім того, у віці до 16 

років (і навіть до 18 років, 

а тим більше недієздатна), 

особа не може до кінця 
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розуміти значення мирного 

зібрання, його 

організовувати тощо. 

4.  Ст. 5 визначає, 

зокрема, обов’язки 

організатора мирного 

зібрання. 

Окрім зазначених у 

Законі двох обов’язків, 

необхідно також додати 

обов’язок організатора 

дотримуватися правил 

громадської безпеки й 

правопорядку, не 

порушувати прав інших 

осіб та мирних зібрань 

(одночасних чи 

контрзібрань). 

Вказане чітко випливає з 

положень ст. 39 

Конституції України.  

Крім того, згідно зі ст. 7 

Проекту Закону на 

учасника мирного зібрання 

покладено обов’язок 

дотримуватися вимог 

Конституції, цього Закону 

та інших законів України, а 

на організатора такого 

обов’язку не покладено. 

5.  Ст. 7 передбачає, що 

організатор мирного 

зібрання письмово 

повідомляє про намір 

проведення мирного 

зібрання відповідний 

орган виконавчої 

влади або орган 

місцевого 

самоврядування. 

Словосполучення 

«відповідний орган 

виконавчої влади або 

орган місцевого 

самоврядування» 

повинно бути замінено 

на «орган виконавчої 

влади або орган 

місцевого 

самоврядування за 

місцем проведення 

мирного зібрання». 

У такому випадку, слово 

«відповідний» чітко не 

визначає, куди саме 

повинен звертатися 

організатор мирного 

зібрання в разі бажання 

його провести, а тому його 

потрібно замінити і 

наголосити на необхідності 

вказати саме місце 

проведення мирного 

зібрання. 

6.  Ст. 7 передбачає 

обов’язок 

Необхідно додати норму, 

за якою строк у 48 годин 

Вказане може бути 

пов’язано з винятковими 
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організатора мирного 

зібрання повідомити 

про його проведення 

не пізніше, як за 48 

годин до початку. 

може бути зменшено за 

виняткових обставин, 

проте він не може бути 

меншим, ніж 24 години 

до початку проведення 

мирного зібрання. 

обставинами, які 

потребують швидкого 

реагування суспільства на 

виклики, які стоять перед 

ним.  

Значною мірою, як 

засвідчує суспільна 

практика, це положення 

дуже актуальне саме для 

українського суспільства. 

7.  Ст. 10 передбачає 

можливість 

проведення агітації 

щодо мирного 

зібрання, проте не 

наводить для цього 

хоча б основних її 

форм. 

Необхідно доповнити цю 

норму вказівкою на хоча 

б основні форми 

проведення агітації щодо 

мирного зібрання, а 

краще коротко їх 

охарактеризувати. 

Серед таких основних 

форм можуть бути: роздача 

листівок та інших 

повідомлень про 

проведення мирного 

зібрання; оголошення про 

мирне зібрання в 

соціальних мережах; 

сповіщення про мирне 

зібрання в медіа, на радіо 

та телебаченні тощо. 

8.  Ст. 11 передбачає 

положення щодо 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

проведення мирного 

зібрання, однак не 

містить чітких 

Цю норму потрібно 

доповнити положенням 

про те, що кошти на 

проведення мирного 

зібрання можуть бути 

отримані як в готівковій, 

так і безготівковій 

формах (на банківський 

Вказане дасть змогу 

уникнути зловживань щодо 

питання про фінансування 

мирного зібрання. 

Особливо актуально це для 

України, де часто мирні 

зібрання мають характер 

«замовних», а іншими 
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вказівок щодо 

здійснення його 

фінансування. 

рахунок організатора), 

проте повинен вестися 

відповідний їх облік. 

словами «оплачених» 

впливовими 

представниками 

суспільства. 

9.  Ст. 11 визначає 

заборону 

фінансування та 

здійснення 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

проведення мирного 

зібрання державним 

органом, органом 

влади Автономної 

Республіки Крим, 

органом місцевого 

самоврядування за 

рахунок коштів 

державного чи 

місцевих бюджетів. 

До переліку таких 

суб’єктів, яким 

заборонено здійснювати 

фінансування мирних 

зібрань, слід віднести 

іноземні держави, 

дипломатичні установи 

тощо. 

Вказане надасть змогу 

уникнути зловживань у 

питанні про фінансування 

мирного зібрання.  

Особливо актуально це для 

України, де мирні зібрання 

можуть виявитися 

«замовними» та 

«оплаченими» з боку 

іноземних держав з метою 

порушення стабільності в 

державі, розбалансування 

суспільства тощо. 

10.  Проект Закону не 

закріплює т. зв. 

«презумпцію» 

законності 

проведення мирного 

зібрання. 

Необхідно окремою 

нормою закріпити таку 

презумпцію, 

зазначивши, що мирне 

зібрання вважається 

законним (за 

замовчуванням), якщо не 

буде доведено 

Вказана презумпція 

випливає з міжнародних 

стандартів проведення 

мирних зібрань. 
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протилежне в 

установленому законом 

порядку. 

11.  Проект Закону не 

визначає чіткого 

обмеження учасників 

мирних зібрань щодо 

певних елементів їх 

участі. 

Необхідно чітко 

закріпити в Законі 

заборону учасникам 

мирних зібрань: а) 

приховувати своє 

обличчя, зокрема 

використовувати маски, 

засоби маскування чи 

інші предмети, 

спеціально призначені 

для ускладнення 

встановлення особи; б) 

мати при собі зброю чи 

предмети, які 

використовуються як 

зброя, вибухові та 

легкозаймисті речовини. 

Вказана заборона дасть 

змогу чітко притягати 

винних осіб з числа 

учасників мирних зібрань з 

використання зброї, а 

також запобігти вчиненню 

злочинів. 

12.  Внести такі 

доповнення. 

1. Доповнення, що відповідає Конституції України, до 

Кодексу адміністративного судочинства України.  

Пункт 1 статті 3 «Законодавство про адміністративне 

судочинство» доповнити реченням: 

 «Обов’язковим є врахування рекомендацій 

Європейського суду з прав людини».  

Це унеможливить відсутність належної українських 

адміністративних судів уваги до практики ЄСПЛ, що 

має місце при розгляді оскарження заборон на мирне 
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зібрання. 

2. Внести доповнення, що відповідає Конституції 

України, до Закону України «Про судоустрій та статус 

судів» від 02.06.2016 р. 

 Частину 6 пункту 1 статті 109 «Дисциплінарне 

стягнення стосовно судді» доповнити словами «та 

подальше звільнення без права поновлення на посаді».  

Додати нову частину 6 у статтю 110 «Погашення 

дисциплінарного стягнення» у такому викладі: 

 «Не передбачається погашення дисциплінарного 

стягнення щодо суддів, звільнених з посади в порядку, 

передбаченому частиною 6 статті 109 цього закону».  

3. Запровадити відповідальність за будь-які спроби 

дискредитації української історії, мови, цінностей 

шляхом мирного зібрання. Додати статтю «Масові дії, 

спрямовані на дискредитацію української історії, 

мови, культури, вчинені з метою дестабілізації 

ситуації в Україні».  

4. Передбачити відповідальність для посадових осіб за 

зловживання службовим становищем й примушенням 

брати участь у будь-якій масовій акції, застосовуючи 

будь-який тиск прямо чи побічно, чи у будь-який 

інший спосіб. 

5. У пункті І статті 110-2 ККУ «Фінансування дій, 

вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної 

влади, зміни меж території або державного кордону 

України» встановити покарання від 10 до 15 років з 

конфіскацією майна й довічним позбавленням права 
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обіймати керівні та інші посади, що надають владні 

повноваження. 

6. Внести зазначене питання до компетенції 

Антикорупційного суду. 
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ДОДАТОК № 3 

 


