
ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Гриценка Володимира Григоровича на дисертацію Філоретової Марії 

Вікторівни «Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту 

адміністративними судами», подану на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань Право за спеціальністю 081 

Право (спеціалізація 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право).

Актуальність теми дослідження. В Україні активно формується 

громадянське суспільство, дієвим виявом якого є реалізація права на свободу 

мирних зібрань. Право на свободу мирних зібрань реалізується в Україні 

відповідно до вимог національного законодавства, міжнародних актів, рішень 

ЄСПЛ і водночас у нерозривній сув’язі з конституційними і законодавчими 

нормами щодо дотримання та забезпечення національної безпеки, 

громадського порядку, основоположних прав та свобод особи, попередження 

можливих проявів злочинних дій тощо.

Нерідко зазначена практика супроводжується значними порушеннями 

прав організаторів та учасників публічних заходів, як наслідок довільного 

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

прийняття неправомірних судових рішень про обмеження мирних зібрань у 

формі заборони або звуження умов їх проведення. Незважаючи на розробку 

близько десяти законопроектів щодо свободи мирних зібрань, спеціального 

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

сумніви в необхідності поповнення національної системи законодавства таким 

правовим актом. Практика свідчить, що органи місцевого самоврядування та 

місцеві органи виконавчої влади, не маючи на те жодних правових підстав, 

нерідко вдаються до неправомірного обмеження права на свободу мирних 

зібрань шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів сумнівної

ЛЄГ1ТИМНОСТ1.

Відділ діловодства та архів*- 
Київського національного універсадц  

імені Тараса Шевченка
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Національні суди при вирішенні спорів у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань мають належним чином застосовувати як джерело 

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

порушено, отримає право на більш ефективний засіб судового захисту своїх 

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

офіційні повноваження.

Наявний досвід у досліджуваній сфері потребує ґрунтовного наукового 

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

недоліків та прогалин для їх термінового усунення, вироблення комплексних 

рекомендацій щодо удосконалення захисту свободи мирних зібрань 

адміністративними судами.

Відтак, проблеми захисту права на мирні зібрання адміністративними 

судами, практика щодо завчасного сповіщення, ознаки та сутність 

спонтанного мирного зібрання, підстави неправомірного обмеження мирного 

зібрання, особливості та специфіка відповідних судових проваджень та рішень 

наразі ще не стали предметом комплексного вивчення фахівцями.

Зазначене актуалізує необхідність дослідження вказаної проблематики, 

а саме аналізу вітчизняного досвіду реалізації права на свободу мирних зібрань 

та його гарантій, який, незважаючи на відсутність належної законодавчої 

регламентації, наразі сформувався. Наукове осмислення юридичних наслідків 

діяльності адміністративного суду з розгляду таких справ, особливості їх 

провадження та специфіки судових рішень буде сприяти підвищенню 

ефективності проведення мирних зібрань у правозастосовній практиці.

Отже, вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений її 

актуальністю та недостатньою розробленістю в юридичній науці.

Метою дослідження є з ’ясування проблем розгляду та вирішення справ 

про захист свободи мирних зібрань адміністративними судами, особливостей 

провадження щодо таких справ і специфіки судових рішень, а також 

вироблення рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення відповідної

практики.
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Об ’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань.

Предметом дослідження -  право на свободу мирних зібрань як об’єкт 

захисту адміністративними судами.

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

виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах бюджетних науково-дослідних 

тем. Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, протокол № 3 від 21 листопада 2016 року.

Теоретичне підґрунтя дисертації складають наукові положення, що 

містяться у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

адміністративного права, адміністративного судочинства, теорії права, 

конституційного, міжнародного та процесуальних галузей права. Різнобічні 

питання з визначення понять та ознак мирного зібрання, підстав його 

проведення та обмеження такого права, правомірності та незаконності 

заборони, перешкоджання правам організаторів та учасників на свободу 

публічних зібрань, особливості провадження таких справ адміністративним 

судом, вивчення практики ЄСПЛ з метою врахування її в Україні.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Обґрунтованість і достовірність 

наукових положень дослідження забезпечено за допомогою як

загальнонаукових, так і спеціальних методів і прийомів наукового пізнання, а 

саме: діалектичного, системно-структурного, аналітичного, формально- 

правового, компаративістського методів та методів абстрагування і аналогії, 

їх застосування визначило логічну побудову дисертації та дозволило 

послідовно й науково обґрунтовано реалізувати мету і завдання дослідження.

Структура дисертаційного дослідження запропонована дисертантом є 

логічно-побудованою та грунтуються на комплексному підході до вирішення
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проблем щодо з ’ясування правової природи, сутності, змісту та особливостей 

реалізації права на свободу мирних зібрань, в тому числі й шляхом внесення 

конкретних змін до чинного законодавства та практики його застосування. 

Розділи дисертації поєднані загальною науковою метою і в них, відповідно до 

завдань дослідження, розкривається його об’єкт і предмет.

Здобувач опрацював значний масив загальнонаукової та спеціальної 

літератури, нормативно-правових актів (262 найменування). Обґрунтованість 

власних наукових результатів підтверджується тим, що автор робить висновки 

на підставі аналізу й зіставлення поглядів і концепцій інших науковців, а 

також використовує результати правозастосовної діяльності у сфері права на 

свободу мирних зібрань.

Висновки відповідають сутності розглянутих питань і відзначаються 

чіткістю викладення думок.

Нормативно-правову базу дослідження становлять положення 

Конституції України, нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних 

нормативно-правових актів, які визначають правові засади адміністративно- 

правового регулювання у сфері права на свободу мирних зібрань.

Емпіричною основою дослідження є ухвали та рішення 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Верховного 

Суду, Окружного адміністративного суду м. Києва, Закарпатського, 

Харківського, Донецького, Запорізького, Львівського, Дніпропетровського, 

Вінницького, Миколаївського окружних адміністративних судів, 

положення законодавства України, міжнародно-правових актів 

універсального й регіонального значення, ЄСПЛ, статистичні матеріали.

Проведений аналіз змісту роботи дозволяє вказати про її самостійний і 

цілісний характер, високий науковий рівень, теоретичне і практичне значення 

для праворозуміння сутності реалізації права на свободу мирних зібрань.

Слід відзначити, що зміст тексту дисертації відповідає змістові
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опублікованих наукових праць за темою дослідження, а також наведеній 

загальній характеристиці роботи та викладенню її основного змісту і висновків 

у анотації. Зміст та оформлення дисертаційного дослідження, а також списку 

використаних літературних та нормативних джерел відповідає встановленим 

вимогам.

Отже, зазначене вище, свідчить про те, що сформульовані у дисертації 

наукові положення, висновки та рекомендації мають належний рівень 

обґрунтованості та достовірності.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у  

дисертації.

Оцінюючи новизну основних положень дисертації, слід зауважити, що 

структура роботи, перелік і зміст розглянутих питань свідчить про новизну 

дисертаційного положення. Дисертація є одним із перших комплексних 

монографічних досліджень, у якому розглянуто проблеми захисту права на 

свободу мирних зібрань адміністративними судами в Україні.

Оцінюючи новизну одержаних результатів, слід зазначити, що вона 

визначається тим, що в межах єдиного комплексного дослідження вперше 

зроблено спробу визначити, що судовий захист у сфері реалізації права на 

свободу мирних зібрань у разі звернення до суду з відповідним позовом 

органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування є превентивним, 

тобто попереджувальним, із урахуванням реальної загрози чи небезпеки 

національній безпеці, громадському порядку, основоположним правам та 

свободам особи, суспільству, державі (с. 20).

Науковою новизною визначається авторське формулювання основних 

ознак превентивного захисту, а саме: 1) ситуативно-факторні підстави його 

застосування: а) ймовірна неправомірна поведінка організаторів (учасників) 

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

державної влади або місцевого самоврядування; 2) можливість його 

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

наявності реальної небезпеки правам та інтересам, що охороняються законом;
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4) об’єктом превентивного захисту виступають охоронювані та оспорювані 

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

превентивного захисту є позитивний соціальний результат, що полягає в 

забезпеченні справедливості та законності реалізації права на свободу мирних 

зібрань (с. с. 20, 100).

Заслуговує на увагу сформульоване авторське розуміння дисертантом, 

зокрема, таких понять як: «мирне зібрання», «право на свободу мирних 

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

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

провадження у справах щодо реалізації права на свободу мирних зібрань», 

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

містяться у тексті законодавчих актів, однак не визначені, що ускладнює їх 

розуміння, необхідне для тлумачення змісту (с. 22) та запропоновані авторські 

дефініції у сфері реалізації права на свободу зібрань (с. 211).

Позитивно відмічається твердження дисертанта про те, що право особи 

на мирні зібрання дістало своє закріплення у низці національних та 

міжнародних нормативно-правових актів. В той же час, ані на законодавчому 

рівні, ані в судовій практиці не сформовано чіткого визначення поняття 

«мирне зібрання», яке є ключовим для розуміння сутності даного явища 

(с. 32).

Слід зазначити, що заслуговують на увагу й інші наведені здобувачем у 

дисертаційній роботі поняття, зокрема, «мирне зібрання» із зауваженням щодо 

окремих прорахунків його визначення, пов’язаних з недостатнім урахуванням 

норм вітчизняного законодавства у цій сфері (с. 36), пропозиція для наукового 

обігу авторської розробки дефініцій «мирне зібрання» -  як запланованої 

зустрічі групи (не менше двох) осіб у публічному місці з метою вираження або 

формування поглядів з приводу будь-яких суспільно значущих питань, які не 

суперечать законодавству, що має мирний характер та при плануванні та 

проведенні якої відсутні жодні прояви застосування насильства (с. 38), а також
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власне бачення основних ознак зборів, відмінних ознак мітингу, форм 

проведення походів і демонстрацій (с. с. 39-42).

Слушними є висновки дисертанта про те, що вітчизняними законами, 

які регулюють право на свободу мирних зібрань розглядаються лише окремі 

аспекти правового регулювання реалізації права на свободу мирних зібрань, 

зокрема зазначаються повноваження та функції уповноважених органів, у 

тому числі правоохоронних, забезпечення дотримання законності проведення 

публічних заходів та попередження правопорушень (с. 46). При цьому на 

підставі проведеного аналізу прийнятих рішень вказує на реалізацію органами 

місцевого самоврядування не закріплених за ними Законом України «Про 

місцеве самоврядування» повноважень щодо обмеження права особи на 

проведення мирних зібрань (с. 49).

Належним чином обґрунтованим слід визначити також висновок 

дисертанта про прийняття відомчого акта правоохоронних органів з 

визначенням випадків, за яких можна застосовувати силові заходи до розгону 

публічного заходу, яке вже втратило мирний характер, з метою недопущення 

можливого зловживання ними такого права (с. 217).

Заслуговують на увагу й виокремлення дисертантом таких ознак, які

характеризують спонтанне мирне зібрання (с. 218), а також розробка
■■

авторського визначення поняття «спонтанне мирне зібрання», як 

незапланованого мирного зібрання у публічному місці з метою з’ясування суті 

тієї чи іншої події (інформації), наслідки якої є важливими для його учасників 

та яке є засобом для врахування органами державної влади позицій 

громадянського суспільства з актуальних питань сьогодення (с. 206).

Дисертацію завершують обґрунтовані, логічні висновки, які 

грунтуються на попередньо викладеному матеріалі.

Загалом у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення 

адміністративно-правового регулювання у сфері права на свободу мирних 

зібрань, а також сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації, що
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відповідають вимогам наукової новизни.

Основні положення та зміст наукового дослідження. Структура 

дисертаційного дослідження обумовлена його метою та завданням, об’єктом 

та предметом. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, 

трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків.

У вступі розкривається обґрунтування вибору теми дослідження, 

визначається зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

розкриваються мета та задачі дослідження, наукова новизна та практичне 

значення отриманих результатів, наводяться структура та обсяг дисертації.

Перший розділ дисертації «Загальна характеристика права на свободу 

мирних зібрань як об’єкта адміністративно-правової охорони» містить три 

підрозділи, в яких:

У підрозділі 1.1. «Поняття мирних зібрань та права на свободу мирних 

зібрань» дисертант проводить аналіз нормативно-правових актів на предмет 

визначення у них форм мирних зібрань, визначає коло публічних заходів, 

вказує на спроби законодавчого закріплення дефініції «мирне зібрання» (с. 

33), та пропонує для наукового обігу авторську розробку цієї дефініції (с. 38). 

Дисертант зазначає, що право особи на свободу мирних зібрань є 

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

мирних зібрань безпосередньо й особисто, тому несе персональну 

відповідальність за свої дії та зауважує, що віднесення права на свободу 

мирних зібрань до колективних чи індивідуальних ускладнюється відсутністю 

визначення та переліку таких прав як в національному, так і в міжнародному 

законодавстві (с. ЗО).

Дисертант зауважує, що окремі прорахунки визначення поняття «мирне 

зібрання» пов’язані з недостатнім урахуванням норм вітчизняного 

законодавства у цій сфері (с. 36). Дисертант демонструє власне бачення 

відмінних та спільних ознак мітингу і зборів (с. с.39-40), на підставі 

узагальнення наукових поглядів та реальної наявної практики пропонує
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авторське визначення походу та демонстрації (с. с. 41-42), вважає за необхідне 

та пропонує зазначити основні форми публічних заходів та визначити 

дефініції «мирне зібрання» у спеціальному законі (с. с. 43-44).

У підрозділі 1.2. «Закріплення права на свободу мирних зібрань на 

національному рівні» дисертантом встановлено, що право на свободу мирних 

зібрань, як одне з фундаментальних прав людини та громадянина, закріплено 

у Конституції України, а також фрагментарно забезпечується деякими 

законами України, що є недостатнім для його ефективної реалізації (с. 79).

Дисертантом переконливо зроблено висновок про те, що особливість 

такого публічного заходу, як мирне зібрання потребує особливого контролю 

за дотриманням під час його проведення законодавчих вимог і врахування при 

цьому специфіки конкретного зібрання -  заявленої мети, правосуб’єктності 

учасників, тривалості, території (с. 48).

Дисертантом зазначається на актуальність і доцільність встановлення 

адміністративної відповідальності для посадових осіб за порушення 

законодавчих вимог щодо проведення мирних зібрань. Ефективне та своєчасне 

застосування адміністративної відповідальності за такі дії буде сприяти 

відновленню демократичності та справедливості реалізації права на свободу 

мирних заходів, попередженню у подальшому можливих зловживань у цій 

сфері (с. 56).

Дисертант вважає, що можливим також є встановлення кримінальної 

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

організація масових заворушень, заклики до погромів, блокування 

транспортних комунікацій та інші протиправні дії (с. 56).

У підрозділі 1.3. «Міжнародні стандарти у сфері права на свободу 

мирних зібрань» дисертантом зазначаються універсальні стандарти права на 

свободу мирних зібрань встановлені міжнародними та регіональними 

документами. До першої групи належать: Загальна Декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, Керівні принципи зі свободи мирних
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зібрань, до другої -  Копенгагенська нарада Конференції щодо людського 

виміру НБСЄ, Хартія основних прав Європейського Союзу, висновки 

Венеціанської комісії, Американська конвенція прав людини, Африканська 

хартія прав людини та народів та ін. (с. с. 76-77).

Проведений аналіз їх змістовних положень дозволяє зробити висновок 

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

людини, поступове розширення обсягу права на свободу мирних зібрань: 

включення права на свободу профспілок, проведення мирних зібрань з 

обмеженнями на законних засадах -  з метою захисту демократичного 

суспільства в інтересах національної та громадської безпеки, громадського 

порядку, охорони здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших осіб (с. 77).

Другий розділ дисертації «Адміністративно-процесуальний механізм 

захисту адміністративними судами права на мирні зібрання».

У підрозділі 2.1. «Адміністративний суд як суб’єкт захисту права на 

мирні зібрання» дисертантом для більш повного з’ясування поняття 

адміністративного судового захисту визначено підстави його виникнення та 

ознаки.

Передумовами виникнення адміністративного судового захисту, на 

наше переконання, є: 1) наявність юридичного конфлікту між суб’єктами 

публічно-правових відносин; 2) наявність норм права, що встановлюють право 

таких суб’єктів звернутись за адміністративним судовим захистом; 3) 

наявність механізму реалізації права на такий захист (с. 90).

До його ознак віднесемо: 1) дію у сфері публічно-правових відносин; 

2) законодавчо визначений предмет захисту нормами КАС України; 3) 

захист прав та інтересів, відповідно до позову, водночас як суб’єкта владних 

повноважень, так і прав та інтересів особи; 4) специфіку підстав, предмета 

та реалізації адміністративного судового захисту (с. 100).

Визначено, що реалізація адміністративного судового захисту має 

здійснюватися відповідно до основних засад правосуддя та законодавчих 

процесуально-правових норм, уповноваженим органом адміністративного
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судочинства (с. 96).

Вказується, що захист адміністративним судом права на свободу мирних 

зібрань у випадку подання позову органом виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, ми визначаємо як превентивний захід (с. 93).

Запропоновано превентивний захист в адміністративному судочинстві 

щодо захисту права на мирні зібрання визначати як такий, що може бути 

здійснено у разі можливої реальної загрози національній безпеці, 

громадському порядку, основоположним правам особи, суспільства, держави, 

оточуючому середовищу внаслідок передбачення ймовірної неправомірної 

поведінки організаторів (учасників) мирного зібрання (с. 96).

У підрозділі 2.2. «Особливості адміністративного провадження у 

справах про реалізацію права на свободу мирних зібрань» дисертантом для 

наукового обігу запропоновано авторське визначення поняття 

«адміністративне провадження у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань», під яким пропонується розуміти врегульовану нормами КАС 

України сукупність процесуальних дій адміністративних судів, яка 

спрямована на вирішення питання щодо встановлення обмежень або їх 

усунення під час реалізації права на свободу мирних зібрань (с. 214).

Встановлено, що головною особливістю даного провадження є
■і

скорочені процесуальні строки, а також процес доказування. Крім того, 

провадження у справах щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

належить до виняткових проваджень, в яких позивачем виступає суб’єкт 

владних повноважень, не використовується інститут забезпечення позову, а 

також встановлені особливі правила сплати судового збору (с. 121).

Дисертантом зроблено висновок, що наразі є необхідність в 

предметному аналізі підстав позову у справах про усунення перешкод і 

заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань. 

Аналізуючи національну судову практику, ми приходимо до висновку, що 

такими підставами можуть бути:
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1) локальні нормативно-правові акти суб’єктів владних повноважень, що 

регулюють проведення мирних зібрань на відповідній території;

2) неправомірні дії суб’єктів владних повноважень, що створюють 

перешкоди реалізації громадянами права на свободу мирних зібрань (с. 111).

Дисертантом запропоновано визначати захист права на свободу мирних 

зібрань відповідно до ст. 280 КАС України як превентивний захист в 

адміністративному судочинстві, що спрямований на упередження вчинення 

правопорушення у зазначеній сфері. Значення превентивного захисту полягає 

в тому, що захисту підлягає те право, яке може бути порушеним, бо існує така 

небезпека або загроза (с. 147).

У підрозділі 2.3. «Специфіка судових рішень у справах з питань 

реалізації права на свободу мирних зібрань» надано авторське визначення 

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

як акта правосуддя, що забезпечує захист гарантованих Конституцією 

України, міжнародними правовими документами та рішеннями ЄСПЛ прав і 

свобод людини з проведення публічних заходів, ґрунтується на їх засадах про 

недопустимість ніяких обмежень, крім тих, які накладаються відповідно до 

закону, є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 

безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і захисту інших прав та 

свобод осіб та відповідає встановленій у законодавстві формі (с. 214).

Встановлено, що недостатність судової практики (переважно 

апеляційної ланки судової системи України) зумовлює прийняття судових 

рішень, які суперечать конституційним нормам, діючому законодавству і, як 

наслідок цього, призводять до звернення позивачів до ЄСПЛ (с. 89).

Констатовано незаконну практику органів місцевого самоврядування, 

які приймають рішення про заборону проведення мирних зібрань, хоча 

обмеження в реалізації права громадян на мирне зібрання може 

встановлюватися виключно судом (с. 216).

Визначено, що в судових рішеннях щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань доцільно здійснювати посилання на аналогічні за змістом
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рішення судів вищої інстанції (апеляційної та касаційної), що надасть їм 

додаткової аргументації в оцінці обставин під кутом зору витлумаченої 

правової норми (с. 145).

Розділ III. «Проблеми законодавчого врегулювання права на свободу 

мирних зібрань».

У підрозділі 3.1. «Шляхи удосконалення правового регулювання 

завчасного сповіщення про мирні зібрання» зазначається, що мирні зібрання 

можуть мати як політичний, так і неполітичний характер, і є доцільним, 

відповідно до їх мети здійснити у відповідному нормативно-правовому акті 

розмежування організації і порядку їх проведення. Варто враховувати, що 

мирні зібрання з політичною метою є: більш масовими, цілеспрямованими, 

тривалими; мають більш високий рівень громадського інтересу, який 

виражається їх учасниками; організаторами їх проведення частіше всього 

можуть бути представники політичних партій; вони можуть бути проведенні 

як основний захід, так і як попередній чи додатковий; за соціальним значення 

вони здійснюються як загальнодержавні, місцеві, локальні (с. с. 170-171).

Встановлено, що удосконаленню практики проведення мирних зібрань в 

Україні буде сприяти:

-  прийняття спеціального закону (до такого висновку приходять 

більшість науковців, які досліджують зазначену проблематику);

-  правове врегулювання строків сповіщення про проведення мирного 

зібрання;

-  чітке встановлення правового статусу суб’єктів подання сповіщення 

про проведення мирного зібрання;

-  розмежування правового регулювання мирних заходів;

-  більша конкретизація заходів правоохоронних органів;

-  закріплення у спеціальному законі встановлення адміністративної 

відповідальності організатора/організаторів публічного заходу за наслідки 

порушення громадського порядку під час його проведення (с. с. 173-174).
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Відзначено, що у законопроектах про мирні зібрання не врегульованими 

залишаються деякі питання, які тісно пов’язані із забезпеченням їх безпеки, а 

саме участь в них осіб, які мають проблеми з законом, зокрема, мають 

непогашену судимість за злочини, та використання засобів маскування, які 

ускладнюють встановлення особи. Практика показує, що саме такі особи є 

причетними до порушення правопорядку під час проведення масових заходів 

та найчастіше притягуються до адміністративної відповідальності. 

Попередженню появи таких елементів на масових заходах, на нашу думку, 

буде сприяти заборона носіння різного виду засобів маскування. В 

українських законопроектах такі заборони викладені дуже стисло (с. 167).

У підрозділі 3.2. «Проблеми встановлення законності підстав обмеження 

мирних зібрань» запропоновано ввести у науковий обіг авторське визначення 

поняття «правомірні обмеження проведення мирних зібрань» як діяльності 

уповноважених суб’єктів права, які, відповідно до виявлених фактичних та 

юридичних обставин та на підставі законодавчих положень, а також 

обґрунтованості, достатності, доцільності необхідності обмеження, 

приймають рішення щодо повної заборони чи обмеження проведення 

запланованого зібрання у судовому порядку, або примусового припинення 

(розпуску) зібрання, що триває (с. с. 188, 217).

Дисертант вважає, що у визначенні поняття «обмеження прав і свобод 

організаторів і учасників мирних зібрань» повинно бути зазначено про його 

встановлення на законодавчому рівні, з чітким визначенням прав і обов’язків 

його суб’єктів, відповідальності за порушення громадської безпеки і 

правопорядку; вказівкою на справедливість таких обмежень і забезпечення 

можливості висловлення населенню своїх поглядів та позицій з різних подій 

та ситуацій в країні (с. 177).

Дисертантом переконливо обґрунтовано, що необхідним є законодавче 

визначення гарантії та встановлення неприпустимості суб’єктивної оцінки 

владним органом висловлених позицій організатора і учасників, які можуть 

впливати на рівень суспільної небезпеки в регіоні, гарантії неприпустимості
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відмови від розгляду повідомлення про проведення мирного зібрання, гарантії 

неприпустимості заборони проведення мирного зібрання у обраний час та 

обраному місці, якщо тільки вони не є закритими для вільного доступу; 

гарантії для осіб, які не приймають участі у публічних заходах, однак в 

результаті їх проведення їх права обмежуються, зокрема щодо свободи 

пересування (с. 192).

Зауважено, що кількість неправомірних обмежень уповноваженими 

органами масових заходів буде значно зменшена внаслідок проведення 

широких інформаційних акцій з роз’яснення підстав і причин помилкових 

рішень, з адресною направленістю до можливих суб’єктів їх прийняття 

(с. 190).

У підрозділі 3.3. «Проблемні аспекти правового регулювання 

спонтанного мирного зібрання» рекомендовано у законопроекті «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» від 07.08.2015 р. здійснити правове регулювання 

спонтанного мирного зібрання, у тому числі вирішити питання щодо того: 1) 

чи буде спонтанне мирне зібрання законним у разі неповідомлення про його 

проведення; 2) чи не є обмеженням свободи мирних зібрань громадян заборона 

проведення спонтанного мирного зібрання (с. 218).

Дисертант вважає, що у вітчизняному законодавстві дефініція про 

спонтанне мирне зібрання повинна бути обов’язковою, що забезпечить її 

аналогічне розуміння органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами, учасниками мирних заходів і тим самим усуне у 

подальшому можливі суперечності щодо їх проведення (с. 203).

Автором дисертації пропонується наступне визначення: спонтанне 

мирне зібрання -  це незаплановане мирне зібрання у публічному місці з метою 

з’ясування суті тієї чи іншої події (інформації), наслідки якої є важливими для 

його учасників та яке є засобом для врахування органами державної влади 

позицій громадянського суспільства з актуальних питань сьогодення (с. 206).

Визначаючи цю дефініцію, дисертант вважає, що потрібно було б 

зауважити також на здебільшого мирний характер такого зібрання,
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враховуючи побоювання владних органів можливої небезпеки громадському 

порядку та їх заборону через несвоєчасне повідомлення про проведення 

(с. 205).

Зміст дисертаційного дослідження засвідчує складність, наукову та 

практичну значущість вирішуваної проблеми. Структура роботи є логічною та 

вдалою. Висновки відповідають завданням підрозділів в повній мірі. Слід 

акцентувати увагу на тому, що зроблені автором висновки є достатньо 

обґрунтованими, аргументованими та характеризуються високим ступенем 

достовірності. У сукупності вони свідчать про цілісність проведеного 

наукового дослідження.

Основні положення та результати дисертації відображено в 11 

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

наукових фахових виданнях, 2 - у  зарубіжних наукових фахових виданнях, а 

також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного 

дослідження, його висновки й узагальнення були оприлюднені і пройшли 

апробацію у виступах автора під час міжнародних науково-практичних 

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

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

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

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 

18-19 січня 2019 року); «Людина і закон: публічно-правовий вимір», (м. 

Дніпро, 4-5 жовтня 2019 року); International scientific and practical conference 

«Systematisation of Ukrainian and European legislation in realities of the modem 

world» (Arad, December 27-28, 2019).

Практична і теоретична значущість результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так 

і практичний інтерес у:
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-  науково-дослідній сфері -  положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшого вивчення юридичної природи права на 

свободу мирних зібрань, ролі адміністративного суду в забезпеченні права на 

свободу мирних зібрань;

-  правотворчості -  висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані у дисертації, можуть бути використані в законотворчій 

діяльності, а саме під час розробки законопроектів щодо свободи мирних 

зібрань та їх гарантій (довідка про впровадження Уповноваженого Верховної 

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

-  правозастосовній діяльності -  при розгляді справ про свободу мирних 

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

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

впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 

07.09.2020 р.)

-  освітньому процесі -  результати дослідження можуть бути 

використані під час розробки навчальних посібників, лекцій, методичних 

рекомендацій для студентів ЗВО та викладання навчальних дисциплін 

«Адміністративне право України» та «Адміністративне процесуальне право 

України».

Зауваження та пропозиції за змістом дисертації. Визначаючи 

актуальність проведеного автором дослідження, наукову новизну, високий 

теоретичний рівень, а також практичну значимість результатів, слід зазначити, 

що окремі положення дисертаційної роботи Філоретової М.В. носять 

дискусійний характер, а деякі висновки потребують додаткової аргументації:

1. Дисертант на с. 32 зазначає, що конституційна норма звужує 

форми мирних зібрань до чотирьох категорій, оскільки не вказує на інші 

публічні заходи, зокрема, пікети, походи, марші, пробіги, наметові містечка 

тощо. Однак в тексті дисертації відсутня думка автора дисертації щодо таких 

форм як пікети, пробіги та наметові містечка.
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Також на с. 44, посилаючись на аналіз розроблених дефініцій фахівцями, 

вказує на меншу розробленість визначень таких форм мирних заходів, як 

пікетування, маніфестації, страйки, флешмоби, процесії тощо, але особистих 

поглядів щодо цих форм не висловлює.

Хотілось би почути думку дисертанта щодо поняття та окремих 

особливостей зазначених форм мирних зібрань.

2. Дисертант на с. 50 вказує на те, що варто встановити необхідність 

спеціальної підготовки правоохоронців Національної гвардії України у разі їх 

залучення до забезпечення законності публічних заходів.

На мій погляд, автором дисертації зовсім не враховується їх спеціальна 

підготовка в профільних закладах вищої освіти системи МВС, навчальному 

центрі (с. Петрівці Київської області) та по місцю проходження служби 

відповідно до відомчих наказів, положень, настанов, інструкцій тощо.

Аналогічна ситуація і стосовно підготовки співробітників Національної 

поліції. Окрім цього, Законом України «Про Національну поліцію» від 2 липня 

2015 року статтями 29, 31, 42 та 45 чітко визначені превентивні та примусові 

поліцейські заходи, які врегульовують дії поліцейських і військовослужбовців 

Національної гвардії.

3. На с. 56 автор дисертації зазначає на актуальність і доцільність 

встановлення адміністративної відповідальності для посадових осіб за 

порушення законодавчих вимог щодо проведення мирних зібрань, але така 

відповідальність вже встановлена КУпАП та іншими законодавчими актами.

Можливо дисертанту необхідно було б запропонувати конкретні 

часткові зміни та доповнення в окремі законодавчі акти.

4. Посилаючись на особливості заборони та обмеження права на 

реалізацію мирних зібрань у зарубіжному судочинстві (с. 96) та визначену 

законодавчо в Таджикистані, Туркменістані та Киргизії заборони проведення 

спонтанних зібрань (с. 197), а також на визначення поняття «спонтанне мирне 

зібрання» у законодавчих актах Білорусі, ФРН, Киргизії, Вірменії та Молдови 

(с. с. 197-198), автором не вказується які саме форми заборони та обмеження
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права на реалізацію мирних зібрань доцільно та можливо впроваджувати вГ 

Україні.

Вважаю за необхідне пояснити дисертантом своє особисте бачення цих 

особливостей.

5. На с. 190 автор дисертації зазначає, що востаннє офіційне 

узагальнення судової практики у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань було здійснено у 2012 році Вищим адміністративним судом 

України.

На мій погляд, було б доцільно внести пропозицію до Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо відновлення 

узагальнення судової практики у справах щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань та періодично направляти в окружні адміністративні суди та 

апеляційні адміністративні суди інформацію для відповідного реагування.

Загальний висновок по дисертації.

Тема дисертації є актуальною, сформульовані автором висновки та 

рекомендації є достатньо аргументованими, характеризуються науковою 

новизною та мають значення не лише для теорії адміністративного права, але 

і для правозастосовної практики.

Основні положення дисертації з належним ступенем повноти були 

відображені автором у наукових статтях, підготовлених та опублікованих 

автором дисертації, кількість і якість яких відповідає вимогам щодо 

публікацій, зарахованих за темою дисертації.

Аналіз тексту дисертації свідчить про відсутність порушення автором 

вимог академічної доброчесності. У роботі наявні посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримано вимоги норм законодавства про авторське право; надано 

достовірну інформацію про результати наукової діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. Зокрема, у рецензованій праці не 

виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації.
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20

Дисертаційне дослідження представлене Філоретовою Марією 

Вікторівною є самостійною завершеною науковою працею, в якому отримані 

нові, доктринальна обґрунтовані результати. Необхідно підтвердити високий 

рівень теоретичної обґрунтованості висловлених здобувачем наукових 

суджень, висновків, положень, пропозицій і рекомендацій.

Підсумовуючи вищезазначене, стверджую, що дисертація на тему 

«Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту адміністративними судами» 

відповідає вимогам пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

06 березня 2019 року № 167, а її автор -  Філоретова Марія Вікторівна на основі 

публічного захисту заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 -  Право.

Офіційний опонент: 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, 

професор кафедри галузевого права 

та правоохоронної діяльності 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка

Від *" О/ __ Ш/ о !
Відділ діловодісва та архіву 

[ Київського національного у ні верст ь. 
імені Тараса Шевченка

Володимир ГРИЦЕНКО

« ' » січня 2021 року

Цзгітральноукраїнський
державним педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

“Засвідчую підпис”
Начальник відділу кадрів 

С.Є. Полудень
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Голові спеціалізованої вченої 

ради ДФ 26.001.090 у 

Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, 

доктору юридичних наук, професору 

Васильченко Оксані Петрівні

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Кузьменко Оксани Володимирівни -  на дисертацію Філоретової Марії 

Вікторівни: «Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту 

адміністративними судами», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 -  «Право» (галузь знань 08

«Право»)

Актуальність теми дисертації визначається пріоритетністю завдання 

розбудови правової держави щодо забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, одним із шляхів здійснення якого є удосконалення правового 

регулювання реалізації та захисту права на свободу мирних зібрань в Україні.

Право на свободу мирних зібрань є одним з основоположних прав у 

демократичному суспільстві, оскільки надає змогу громадянам відкрито 

висловлювати свою позицію з тих чи інших питань, приваблювати увагу 

громадськості до значущих питань та оперативно реагувати на зміни, що 

відбуваються у суспільстві.

Протягом останніх років в Україні спостерігається зростаюча 

активність громадянського суспільства при прийнятті економічних, 

політичних та інших соціально-значущих рішень шляхом реалізації свого 

права на мирні зібрання, що обумовлює особливу вразливість до його 

порушень як з боку органів влади, так і учасників таких масових заходів.

В і д б і г  '  а г  • ___ щ і ,< і

Відділ діловодства та архіве 
Київського національного ун івео«»».**, 
_______ імені Тараса Шевченка
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В Україні право на свободу мирних зібрань на фундаментальному рівні 

закріплено в ст. 39 Конституції України, проте загалом правовому 

регулюванню сфери мирних зібрань притаманний високий ступінь 

невизначеності.

Незважаючи на сформовані міжнародні стандарти реалізації та захисту 

права на свободу мирних зібрань, в Україні наразі відсутній спеціальний 

закон у вказаній сфері, що призводить до перешкод у реалізації права на 

свободу мирних зібрань, а також формування неоднозначної судової 

практики у сфері його захисту.

У зв’язку з цим, актуальним є питання захисту права на свободу 

мирних зібрань, як умови нормального функціонування толерантного та 

плюралістичного суспільства.

Особливу увагу у дисертаційному дослідженні присвячено саме 

адміністративно-судовому захисту права на свободу мирних зібрань, 

всебічному дослідженню його змісту, законодавчим прогалинам у сфері 

регулювання права на свободу мирних зібрань та можливим шляхам їх 

вирішення, що є необхідним для демократичного суспільства.

З огляду на наведене, запропоноване дисертаційне дослідження має 

особливу актуальність в умовах сьогодення.
ч

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації визначається чітко 

окресленими предметом, об’єктом і методологічною основою дослідження, її 

структурою, логічно викладеним матеріалом та широкою джерельною базою 

(262 найменування). Слід зазначити, що достатню увагу авторка приділила 

вивченню зарубіжного досвіду реалізації та захисту права на свободу мирних 

зібрань та доведенню доцільності запровадження в Україні окремих аспектів 

регулювання досліджуваного права.

Метою дисертаційного дослідження дисертанткою визначено 

з’ясування проблем розгляду та вирішення справ про захист свободи мирних 

зібрань адміністративними судами, особливостей провадження щодо таких
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справ і специфіки судових рішень, а також вироблення рекомендацій і 

пропозицій щодо удосконалення відповідної практики.

Структура дисертації обумовлена завданнями та відповідає 

внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 248 сторінок, з них 

основний текст -  218 сторінок. Список використаних джерел містить 262 

найменування.

Задля досягнення зазначеної мети у дисертаційному дослідженні 

використовується виважений методологічний апарат, що включає 

діалектичний, системно-структурний, аналітичний, формально-правовий, 

компаративістський методи, а також методи абстрагування та аналогії. 

Методи дослідження є цілком обґрунтованими та застосовані у 

взаємозв’язку, що дозволило Філоретовій М. В. провести логічний науковий 

пошук та досягти аргументованих результатів.

Нормативним підгрунтям запропонованого дисертаційного 

дослідження є Конституція України, міжнародно-правові акти 

універсального й регіонального значення, законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти.

Емпіричну основу дослідження становлять ухвали та рішення 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Верховного 

Суду, судова практика місцевих та апеляційних адміністративних судів, 

рішення Європейського суду з прав людини, статистичні матеріали.

Достовірність результатів дисертації підтверджується актами їх 

впровадження в практичну діяльність Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду від 07 вересня 2020 р., у правотворчу діяльність 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 07 

грудня 2018 року.

Дисертація Філоретової М.В. є завершеною науковою працею та 

характеризується єдністю змісту і логічного викладу, а також свідчить про
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особистий внесок авторки в розвиток науки адміністративного права та 

процесу. Робота є повністю обгрунтованою та підготовленою на високому 

теоретичному рівні.

Достовірність і наукова новизна положень, висновків і 

рекомендацій, що виносяться на захист. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані дисертанткою загалом є обґрунтованими та 

переконливими. Проведене авторкою наукове дослідження є результатом 

власних напрацювань, в якому здійснено спробу визначення поняття, 

сутності та природи права на свободу мирних зібрань, видів мирних зібрань, 

підстав їх обмеження, механізму їх захисту, а також сформульовано 

відповідні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

досліджуваного права крізь призму європейських стандартів та досвіду.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

представлена робота є однією із перших системних робіт присвячених 

дослідженню саме механізму судового захисту права на свободу мирних 

зібрань в Україні, а також проблем його реалізації та можливих шляхів їх 

законодавчого врегулювання.

Зокрема, авторкою переконливо обґрунтовано віднесення права на 

свободу мирних зібрань до індивідуальних прав особи (с. ЗО), а також 

належність досліджуваного права, як політичного, виключно громадянам, а 

як особистого немайнового - особам незалежно від громадянства (с. 32). 

Заслуговує на увагу запропоноване визначення поняття «мирне зібрання» як 

запланованої зустрічі групи (не менше двох) осіб у публічному місці з метою 

вираження або формування поглядів з приводу будь-яких суспільно 

значущих питань, які не суперечать законодавству, що має мирний характер 

та при плануванні та проведенні якої відсутні жодні прояви застосування 

насильства (с. 38).

Слід позитивно оцінити віднесення судового захисту права на мирні 

зібрання в Україні до превентивного, та визначення його як захисту, об’єктом 

якого виступають охоронювані та оспорюванні законні права, свободи та
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інтереси осіб, з можливістю його здійснення до вчинення суб’єктами права 

правопорушення та урахуванням наявності реальної небезпеки 

охоронюваним законом правам та інтересам з метою забезпечення 

справедливості та законності реалізації права на свободу мирних зібрань (с. 

101).

Вартою уваги є запропонована класифікація судових рішень у справах 

щодо реалізації права на мирні зібрання на рішення: про встановлення повної 

заборони проведення мирного зібрання; про застосування певних 

обмежувальних заходів при проведенні мирного зібрання; про усунення 

перешкод/заборону втручання у право на свободу мирних зібрань (с. 152), а 

також визначення таких їх особливостей як: необхідне застосування з метою 

обґрунтування законності судових доказів інших нормативно-правових актів, 

наявність у більшості судових рішень посилання на міжнародні правові акти, 

обов’язкове дотримання принципу пропорційності при встановленні 

обмежень у реалізації права на свободу мирних зібрань, своєчасність 

(протягом двох днів) прийняття (с. 151).

Цікавими і корисними є пропозиції Філоретової М.В. щодо 

встановлення строку завчасного сповіщення про проведення мирного 

зібрання (с. 158-163), врегулювання питання проведення мирних зібрань на 

об’єктах приватної власності (с. 163), обмеження можливості неповнолітніх 

бути організаторами мирних заходів (с. 165), заборони маскування обличчя 

під час участі у мирних зібраннях (с. 169).

Схвальної оцінки заслуговує досить ґрунтовне дослідження авторкою 

підстав обмеження мирних зібрань, а також їх поділ на правомірні та 

неправомірні з наведенням відповідних підстав (с. 192-193), що безперечно 

сприятиме удосконаленню правового регулювання у даній сфері.

Окремої уваги заслуговує дослідження дисертанткою спонтанних 

мирних зібрань та запропоноване їх визначення як незапланованих мирних 

зібрань у публічному місці з метою з’ясування суті тієї чи іншої події 

(інформації), наслідки якої є важливими для його учасників та яке є засобом
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для врахування органами державної влади позицій громадянського 

суспільства з актуальних питань сьогодення (с. 206).

Філоретовою М.В. розроблено й інші наукові положення, які є новими 

для науки адміністративного права та процесу.

Отже, ступінь наукової новизни дослідження, обґрунтованість 

наведених у ньому положень, висновків та рекомендацій відповідає вимогам 

до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

-  науково-дослідній сфері -  положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшого вивчення юридичної природи права на 

свободу мирних зібрань, ролі адміністративного суду в забезпеченні права на 

свободу мирних зібрань;

-  правотворчості -  висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані у дисертації, можуть бути використані в законотворчій 

діяльності, а саме під час розробки законопроектів щодо свободи мирних 

зібрань та їх гарантій (довідка про впровадження Уповноваженого Верховної

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

-  правозастосовній діяльності -  при розгляді справ про свободу мирних 

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

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

впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

від 07.09.2020 р.)

-  освітньому процесі -  результати дослідження можуть бути 

використані під час викладання навчальних дисциплін «Адміністративне 

право України» та «Адміністративне процесуальне право України».

Апробація результатів дослідження проводилася шляхом їх 

обговорення на наукових, науково-практичних конференціях, міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівня упродовж 2017-2020 років.
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Положення, які викладені в дисертації і виносяться на захист, розроблені 

автором особисто. Основні положення та результати дисертації відображено 

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

вітчизняних наукових фахових виданнях, 2 - у  зарубіжних наукових фахових 

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

Таким чином, висновки дисертації є цілісними, логічними та 

обґрунтованими, відповідають меті за завданням дослідження та містять 

важливі теоретичні положення щодо вдосконалення захисту права на свободу 

мирних зібрань.

Дискусійні положення дисертаційної роботи.

За результатами розгляду роботи, потрібно також звернути увагу 

дисертанта на наступні дискусійні положення в роботі:

1. у роботі третій розділ має назву: «Проблеми законодавчого 

врегулювання права на свободу мирних зібрань», в свою чергу підрозділи 3.2 

та 3.3. мають назви «Проблеми встановлення законності підстав обмеження 

мирних зібрань» та «Проблемні аспекти правового регулювання спонтанного 

мирного зібрання». Нам здається, що у разі акценту на різні проблеми у 

питаннях реалізації права на мирні зібрання доцільно було б виокремити 

існуючи проблеми, а потім по кожній з них запропонувати шляхи усунення, 

за таких умов робота прийняла б більш системний теоретичний і практичний 

зміст.

2. автор зазначає, що поняття «мирне зібрання» та «право на свободу 

мирних зібрань» є не суперечливим, а менш розробленими є поняття 

«пікетування», «голодування», «наметові містечка»(стор 78), але дисертант 

не розглядає їх зміст і не пропонує авторські дефініції, що звужує авторську 

теоретичну основу дослідження права на свободу мирних зібрань як об’єкта 

адміністративно-правової охорони. Також у роботі зроблено висновок про 

необхідність прийняття спеціального закону про право на свободу мирних 

зібрань. Підтримуючи дану пропозицію, хотілось би зауважити, що
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дисертаційна робота націлена на те, щоб теоретично та практично розробляти 

тему та пропонувати науково обґрунтовані проекти нормативних актів, інші 

розроблені теоретичні та практичні пропозиції з досліджуємої теми.

3. на стор 148 зазначено, що «розгляд адміністративної справи про 

обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у разі відсутності 

позивача є неможливим, що пов’язано із особливостями процесу доказування 

у даній категорії справ. Тягар доказування у таких справах покладається на 

позивача, який повинен обґрунтувати необхідність встановлення обмеження 

щодо реалізації права на свободу мирних зібрань та пропорційність 

запропонованого у позові способу обмеження. Предметом доказування у 

справах про усунення перешкод та заборону втручання у реалізацію права на 

свободу мирних зібрань є наявність протиправного рішення суб’єкта владних 

повноважень або незаконних дій органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, якими порушується право на мирні зібрання. У цьому 

випадку саме суб’єкт владних повноважень має доводити правомірність та 

законність своїх рішень чи дій». Не зрозумілим з цього приводу, що нового 

встановлено автором щодо даного висновку, в чому ж таки особливість 

провадження про обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань, чим 

дане провадження відрізняється від інших, де позивачем є суб’єкт владних 

повноважень? А в чому особливість даного виду проваджень, коли 

позивачем є не суб’єкт владних повноважень, а фізична чи юридична особа?

4. на стор. 149 автор зазначає, що «право на обмеження мирних зібрань 

у формі заборони або звуження (обмеження щодо часу, місця, форми, 

способу проведення зібрання, висловлювань лозунгів, що їх мають намір 

використовувати) законодавчо закріплено лише за судовими органами 

(судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій), практика встановлення 

таких заборон місцевими органами влади суперечить вітчизняному 

законодавству». Цей висновок потребує аргументації та детальних 

пропозицій, пов’язаних з змінами та доповненнями до законодавства України 

з метою усунення суперечностей та прогалин.
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5. досить детально досліджуючи особливості адміністративного 

провадження у справах про реалізацію права на свободу мирних зібрань, 

автор не наводить пропозицій до діючого КАСУ щодо удосконалення 

процесуальної регламентації даного провадження.

6. при дослідженні питання міжнародних стандартів у сфері права на 

свободу мирних зібрань доцільно було б запропонувати автору 

імплементувати в українське законодавство практику європейського союзу 

щодо сфері права на свободу мирних зібрань, з аргументацією цих 

пропозицій щодо їх необхідності та доцільності.

В тім зазначені зауваження та побажання мають переважно 

дискусійний та уточнюючий характер, тому суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи.

Тема дисертації є актуальною, сформульовані висновки та пропозиції 

автора виважені, до належної міри критичні, аргументовані, відзначаються 

науковою новизною, системністю, а також мають важливе значення для 

сучасної науки та практики.

Вище наведені міркування дозволяють зробити висновок про те, що 

дисертація на тему «Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту 

адміністративними судами» є завершеним науковим дослідженням, в якому 

представлено узагальнення самостійних наукових досліджень, отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують конкретне 

наукове завдання, яке має істотне значення для розвитку адміністративно- 

правової науки, тобто за своєю актуальністю, новизною постановки та 

вирішенням досліджених проблем, теоретичним рівнем та практичною 

значущістю відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 261 від 26 березня 2016 р., та Порядку проведення експерименту 

з присудження наукового ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р., а її
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автор — Філоретова Марія Вікторівна — заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії в галузі права.

Офіційний опонент:

заступник директора Юридичного інституту з наукової роботи

Київського національного економічного університету,

доктор юридичних наук, професор О.В. Кузьменко
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ВІД Ш л
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного уніваоон '« - 
імені Тарасе Шевченка
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