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захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий 

аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню правового механізму забезпечення реалізації і захисту права на 

мирні зібрання в Україні, а саме його адміністративно-правовому аспекту.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації і забезпечення права на мирні зібрання. 

У роботі сформовано наукову новизну одержаних результатів 

дисертаційного дослідження, яка визначається тим, що дисертація є одним із 

перших у науці адміністративного права спеціальним комплексним 

дослідженням адміністративно-правових засад забезпечення права на мирні 

зібрання. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення і висновки, запропоновані особисто дисертанткою. 

Досліджено особливості адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання, визначено 

недоліки та шляхи вдосконалення з метою забезпечення неухильного 

дотримання права на мирні зібрання відповідно до європейських стандартів у 

сфері прав людини і Конституції України.  

Запропоновано вдосконалення нормативно-правового регулювання 

відносин у сфері забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання.  
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Пропонується авторське визначення понять: «адміністративно-правове 

забезпечення права на мирні зібрання», «адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання», «право на мирне 

зібрання» та «мирне зібрання». Проаналізовано основні принципи у сфері 

забезпечення права на мирні зібрання, узагальнені на основі аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини у справах стосовно свободи мирних 

зібрань.  

Здійснено періодизацію становлення та розвитку мирних зібрань в 

Україні від природного явища у своєрідній формі непрямої демократії до 

закріпленої позитивним правом свободи збиратися мирно у сучасному її 

розумінні. 

Визначено місце права на мирні зібрання у системі класифікації прав 

людини і громадянина та його характеристика. 

З’ясовано структурні елементи адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання та їх загальна 

характеристика. 

Досліджено роль деяких суб’єктів у адміністративно-правовому 

механізмі забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання.  

Окрему увагу приділено аналізу судової практики у сфері мирних 

зібрань і ролі судових органів у процесі адміністративно-правового 

забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання. Досліджено 

статистику судових заборон на проведення мирних зібрань, яка засвідчила 

залежність рішень судів від політичних сил, що знаходяться при владі.  

Досліджено особливості досвіду Німеччини та Росії у сфері 

забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання шляхом аналізу 

основних нормативно-правових актів, присвячених урегулюванню питань 

мирних зібрань та наріжних судових рішень у цій сфері.  

Досліджено роль мирних зібрань у процесі становлення демократичної 

системи у США у розрізі історичних процесів, а також особливості 

забезпечення права на мирні зібрання в США у сучасний період з огляду на 
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федеративний устрій держави і пов’язану з цим специфіку правового 

регулювання зазначеної сфери на основі розгляду прецедентних судових 

рішень у сфері мирних зібрань. 

Авторка наводить пропозиції, рекомендації щодо зміни чинного 

законодавства. Для удосконалення правового механізму забезпечення 

реалізації і захисту права на мирні зібрання в Україні запропоновано й 

обґрунтовано необхідність прийняття спеціального закону, присвяченого 

врегулюванню відносин, які виникають у процесі реалізації права на мирні 

зібрання. 

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-

теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані у науково-

дослідній сфері, у правотворчій та правозастосовній діяльності, в освітньому 

процесі. 

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення 

наукової новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого 

вивчення та аналізу теоретичних доробок, актів законодавства і матеріалів 

практики. 

Ключові слова: мирні зібрання, право на мирні зібрання, суб’єкти 

владних повноважень, адміністративно-правове забезпечення права на мирні 

зібрання, адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання, судова практика, рішення Європейського 

суду з прав людини, спеціальний закон. 

ANNOTATION 

Tylipska O. Y. Legal mechanism for ensuring the implementation and 

protection of the right to peaceful assembly in Ukraine: administrative and 

legalaspect. – Qualification scientific work, rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras 
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Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, in 2019. 

The dissertation is an independent completed scientific work devoted to the 

study of administrative and legal guarantee of the right to peaceful assembly in 

Ukraine. 

The subject of the study is the public relations that arise in the process of 

exercise and enforcement of the right to peaceful assembly. 

The paper formulates the scientific novelty of the results of the dissertation 

research, which is determined by the fact that the dissertation is one of the first 

special comprehensive study of the administrative and legal principles of guarantee 

the right to peaceful assembly in the science of administrative law. As a result of 

the research, new scientific provisions and conclusions, proposed by the 

dissertation student personally, have been formulated. 

The peculiarities of the administrative and legal mechanism for ensuring the 

implementation and protection of the right to peaceful assembly, shortcomings and 

ways of improvement are examined in order to ensure strict observance of the right 

to peaceful assembly in accordance with the requirements of European standards in 

the field of human rights and the Constitution of Ukraine. 

Improvement of legal regulation in the sphere of guarantee the right to 

peaceful assembly is proposed. 

The author proposes original definition of the concepts: «administrative and 

legal guarantee of the right to peaceful assembly», «right to peaceful assembly», 

«peaceful assembly», «administrative and legal mechanism for ensuring the 

implementation and protection of the right to peaceful assembly in Ukraine». The 

basic principles in the field of guarantee the right to peaceful assembly are 

summarized on the basis of an analysis of the fundamental decisions of the 

European Court of Human Rights in cases of freedom of peaceful assembly. 

The formation and development of the right to peaceful assembly in Ukraine 

is periodized. 
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The place of the right to peaceful assembly in the system of human and 

citizens’ rights and its characteristics are determined. 

The structural elements of the administrative and legal mechanism for 

ensuring the implementation and protection of the right to peaceful assembly and 

their general characteristics are clarified. 

The role of individual subjects in the administrative and legal guarantee of 

the right to peaceful assembly is examined. 

Particular attention has been paid to the study of case law in the field of 

peaceful assemblies and the role of the judiciary in the process of administrative 

and legal guarantee for the right to peaceful assembly. The statistics of court bans 

on holding peaceful assemblies were examined, the dependence of court decisions 

on the political forces in power was observed. 

The experience of Germany and Russia in the field of guarantee the right to 

peaceful assembly has been examined by analyzing the main normative legal acts 

on the regulation of the issues of peaceful assembly and fundamental court 

decisions in this field. 

The role of peaceful assemblies in the process of becoming a democratic 

system in the US in the context of historical processes is examined. But the 

features of guarantee the right to peaceful assembly in the United States in the 

modern period in view of the federal structure of the state and the related 

specificity of the legal regulation of this specified sphere on the basis of 

consideration of precedent judgments in the field of peaceful assembly. 

The author provides suggestions, recommendations on changes of the 

current legislation. In order to improve the administrative and legal mechanism for 

ensuring the implementation and protection of the right to peaceful assemblyin 

Ukraine, the necessity of adopting a special law on the regulation of legal relations 

that arise in the process of exercising the right to peaceful assembly has been 

proposed and substantiated. 
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The results of the dissertation research are of scientific, theoretical and 

practical interest and can be used in the research sphere, in law-making and law-

enforcement activity, in the educational process. 

The provisions of scientific novelty and all the results of the work are 

obtained on the basis of a personal study and analysis of theoretical and legislative 

provisions, formulated according to the results of scientific research. 

Key words: peaceful assembly, right to peaceful assembly, subjects of 

power, administrative and legal guarantee for the right to peaceful assembly, 

administrative and legal mechanism for ensuring the implementation and 

protection of the right to peaceful assembly, case law, decisions of the European 

Court of Human Rights, special law. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Показником рівня 

демократії у державі та досягнення країною високого рівня міжнародних 

стандартів є реальне забезпечення реалізації й захисту прав людини і 

громадянина. При цьому право на мирні зібрання як один із центральних 

інструментів прямої демократії покликане забезпечити існування 

громадянського суспільства, а, отже, потребує ефективного правового 

механізму забезпечення реалізації та захисту такого права у державі. 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання ‒ це складне, багаторівневе явище, що складається з 

багатьох елементів, які функціонують у нерозривному зв’язку між собою, де 

держава в особі суб’єктів владних повноважень відіграє ключову роль у 

забезпеченні реалізації та захисту права на мирні зібрання згідно з 

концепцією позитивних зобов’язань. Тому всебічне дослідження його змісту, 

ефективності, прогалин та шляхів вирішення існуючих проблем у реалізації 

права на мирні зібрання є вкрай необхідним для демократичного суспільства, 

особливо в умовах євроінтеграційного процесу. 

Актуальність теми пояснюється також високою активністю 

громадянського суспільства України у прийнятті політичних, економічних та 

інших соціально значущих рішень шляхом реалізації свого права на мирні 

зібрання, яке в умовах правової невизначеності, викликаної відсутністю 

спеціального законодавства у цій сфері, перебуває під загрозою 

неконтрольованих зловживань з боку публічної влади, про що свідчить 

відповідна судова практика. Зміст судових справ показово відображає 

залежність кількості обмежень, включаючи повну заборону, мирних зібрань, 

від зрілості політичних сил, що перебувають при владі. Вказане свідчить про 

небезпеку наділення суб’єктів владних повноважень правовою дискрецією у 

питаннях забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в 

Україні. 
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Таким чином, удосконалення законодавчого забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання пояснюється необхідністю приведення його 

у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини та норм 

Конституції України. Разом з тим відсутність консенсусу серед наукової 

спільноти щодо шляхів подолання правової невизначеності у сфері 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання й об’єктивна 

необхідність в осучасненні науково-теоретичних підвалин у царині мирних 

зібрань обумовлюють актуальність теми дослідження і вказують на 

необхідність комплексного дослідження правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання, а саме його адміністративно-

правового аспекту, на основі показової судової практики Європейського 

Суду з прав людини, національних судів та досвіду іноземних держав у сфері 

забезпечення права на мирні зібрання. 

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

Дослідження виконувалось на кафедрі адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах державних бюджетних науково-дослідних тем. Дисертаційна робота 

проведена відповідно до Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, 

науково-дослідної теми «Розробка системного вчення про основні права 

людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у 

контексті розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), яка 

досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2019-2021 рр.). Тему дисертаційної 

роботи затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 

3 від 25 листопада 2013 р.) і уточнено рішенням вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 28 листопада 2019 р.). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення комплексних науково-практичних засад правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні в 

адміністративно-правовому аспекті та надання науково-обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері в Україні. 

Для досягнення вказаної мети основну увагу в дисертації приділено 

виконанню таких завдань: 

– з’ясувати сутність права на мирні зібрання, його місце в системі 

класифікації прав людини, обґрунтувати авторські дефініції понять «право на 

мирні зібрання», «мирне зібрання»; 

– простежити історичні витоки права на мирні зібрання, провести 

періодизацію еволюції реалізації права на мирні зібрання на території 

сучасної України; 

– розглянути і узагальнити особливості адміністративно-правового 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання на прикладі ФРН, 

США та РФ; 

– сформулювати визначення поняття «адміністративно-правове 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання», 

«адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання в Україніз», охарактеризувати їх основні складові 

елементи; 

– розкрити роль основних суб’єктів у забезпеченні реалізації та захисту 

права на мирні зібрання; 

– проаналізувати та узагальнити практику національних судів у сфері 

забезпечення права на мирні зібрання, проаналізувати рішення 

Європейського Суду з прав людини у справах щодо свободи мирних зібрань 

та окреслити на їх основі базові принципи у сфері забезпечення права на 

мирні зібрання; 

– обґрунтувати необхідність розроблення і прийняття спеціального 

закону у сфері забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання. 



16 
 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання. 

Предметом дослідження є правовий механізм забезпечення реалізації 

та захисту права на мирні зібрання в Україні, а саме його адміністративно-

правовий аспект. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

виступають як загальнонаукові, так і спеціальні методи, застосування яких 

зумовлюється системним підходом.  

Гносеологічний метод дослідження використано для формулювання 

визначення категорії «право на мирні зібрання», «мирне зібрання», 

«правовий механізм забезпечення реалізації і захисту права на мирні 

зібрання» (підрозділи 1.1, 2.1); за допомогою порівняльно-правового методу 

проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн (підрозділ 1.3); 

історичний метод покладено в основу дослідження становлення і розвитку 

мирних зібрань на території України та зарубіжних країн (підрозділи 1.2, 

1.3); аналітичний метод дав змогу встановити необхідність удосконалення 

правового регулювання мирних зібрань в Україні (підрозділ 2.4); за 

допомогою структурно-функціонального аналізу визначено відповідність 

нормативно-правових актів у сфері забезпечення права на мирні зібрання 

реальним суспільним відносинам у цій сфері (підрозділи 2.4, 2.3); 

використання індуктивного методу надало можливість прослідкувати 

причинно-наслідковий зв’язок від підстав незаконного обмеження права на 

мирні зібрання до недосконалостей законодавства у цій сфері (підрозділ 2.3); 

користуючись соціологічним методом проаналізовано судові рішення у 

справах щодо обмеження права на мирні зібрання (підрозділи 2.3, 1.3). 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці 

вітчизняних науковців, які вивчали проблематику реалізації права на мирні 

зібрання, серед яких: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, 

А.  І.  Берлач, О. П. Васильченко, Ю. В. Ващенко, І.  П.  Голосніченко, 

І.  С.  Гриценко, П. В. Діхтієвський, О. І. Ієрусалімова, І.  П.  Козаченко, 
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А. М. Колодій, Р. О. Куйбіда, О. В. Литвин, Р. С. Мельник, А. Ю. Олійник, 

О.  М. Пасенюк, О. С. Проневич, А. О. Селіванов, М. Л. Середа, 

О.  В.  Скрипнюк, М. М. Смокович, О. В. Совгиря, І. А. Тимченко, 

О. Ф. Фрицький, В.  В.  Цвєтков, М. І. Цуркан, Ю. С. Шемшученко, 

В.  К.  Шкарупа, Х.  П.  Ярмакі та інші. 

Нормативно-правову основу дослідження склали Конституція України, 

законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також законодавство 

зарубіжних країн щодо правового регулювання сфери мирних зібрань і 

практика Європейського Суду з прав людини у справах про мирні зібрання.  

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 дотримання та захисту прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняному адміністративному праві 

спеціальним комплексним дослідженням адміністративно-правового 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання загалом і деяких його складових зокрема. Отримані результати дали 

змогу систематизувати й узагальнити дослідницьку базу та обґрунтувати нові 

теоретичні положення з удосконалення правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані особисто дисертанткою, зокрема: 

уперше: 

– запропоновано авторську періодизацію еволюції права на мирні 

зібрання в Україні від своєрідної форми безпосередньої демократії у 

найдавніші часи до свободи збиратися мирно у сучасному розумінні: 

1)  період первіснообщинного ладу; 2) часи Київської Русі IX‒XIII ст.; 
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3)  козацький період XV-XVIII ст. ст.; 4) імперський період XVIII ‒ початок 

XX ст.; 5)  дореволюційні часи 1905‒1917 рр.; 6) радянські часи 1917 ‒

1921 рр.; 7)  період діяльності УНР у екзилі; 8) радянські часи 1921‒1991 рр.; 

9) період становлення незалежності в Україні 1991‒2004 р.; 10) новітній 

період із 2005 р. і до тепер. 

– сформульовано авторську дефініцію «адміністративно-правовий 

механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання»  як 

комплексне поняття, що включає в себе систему норм права, заходів, 

суб’єктів владних повноважень, недержавних інституцій, їх повноважень, а 

також гарантій, що покликані сприяти неухильному дотриманню і реалізації 

права на мирні зібрання в Україні, та недопущення його порушення, а у разі 

необхідності ‒ захисту і відновленню; 

– розроблено авторську класифікацію медіації, яка застосовується 

для потреб забезпечення належної організації проведення мирного зібрання, 

за критерієм призначення  на превентивну (до початку мирного зібрання) та 

нагальну (під час мирного зібрання); 

удосконалено: 

– визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення 

права на мирні зібрання» ‒ здійснюване державою за допомогою 

спеціального механізму упорядкування суспільних відносин, що виникають у 

процесі реалізації права на мирні зібрання, що полягає у створенні 

сприятливих умов для неухильного дотримання цього права, запобігання 

його порушенню та у разі необхідності його відновлення; 

– аргументацію щодо необхідності прийняття спеціального закону, 

присвяченого забезпеченню реалізації права на мирні зібрання, з метою 

подолання правової невизначеності в цій сфері; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукове визначення поняття «право на мирне зібрання» і 

запропоновано розглядати його у двох значеннях, а саме: право на мирне 

зібрання в об’єктивному розумінні - як систему міжнародних та 



19 
 

національних правових норм, які закріплюють свободу людини брати 

активну участь в політичному і соціальному житті суспільства з метою 

вираження, формування і поширення своїх поглядів, переконань і почуттів з 

певного питання, що має суспільний інтерес, шляхом приєднання до 

однодумців своєю фізичною присутністю, а також регулюють порядок 

організації і проведення масових заходів як форм реалізації цієї свободи, й 

інші правовідносини, що виникають у процесі реалізації права на мирні 

зібрання. 

Право на мирне зібрання в суб’єктивному значенні – це основне, 

природне, активне, колективне право, яке полягає у свободі, наданій кожній 

людині, не залежно від громадянства, походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин, спільно збиратися мирно, у будь-якій незабороненій законом 

формі, для соціальної комунікації із щонайменше однією людиною з 

усвідомленням спільної цілі з метою вираження поглядів або їх формування 

та поширення, за загальним правилом, у публічних місцях на необмежений у 

часі строк; 

– наукові висновки щодо особливостей адміністративно-правового 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання у ФРН, США та 

РФ на основі аналізу основних нормативно-правових актів, присвячених 

врегулюванню питань мирних зібрань, та фундаментальних судових рішень у 

цій сфері, що дозволило виокремити і систематизувати потенційні ризики 

(надмірне, обтяжливе нормативне регулювання) та позитивний досвід 

(концепція позитивних обов’язків держави, принцип співмірності і 

пропорційності втручання, визнання спонтанних мирних зібрань, 

використання судового прецеденту, використання медіації у процесі 

організації і проведення мирного зібрання та інші); 

вивчення судової практики національних судів щодо мирних зібрань, 

статистики судових заборон на проведення мирних зібрань, що демонструє 
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залежність коефіцієнту обмежень у праві на мирні зібрання від зрілості 

політичних сил, що знаходяться при владі, що у свою чергу призвело до 

висновку, що необмежена правова дискреція в умовах відсутнього належного 

законодавчого врегулювання, є неприпустимою у питаннях забезпечення 

основних прав людини; 

– пропозиції щодо основних положень проєкту профільного 

закону, присвяченого реалізації та захисту мирних зібрань, як-от: повідомний 

характер мирних зібрань, принципи правомірності мирного зібрання, 

позитивних зобов’язань держави у сфері дотримання права на мирні 

зібрання, пропорційності і співмірності втручання держави, недискримінації 

та інші.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання та шляхів його вдосконалення (акт впровадження 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 02.12.2019 року); 

– правотворчості – у процесі розроблення правових актів, 

присвячених урегулюванню правовідносин, що виникають у процесі 

реалізації права на мирні зібрання; у процесі внесення змін та доповнень до 

нормативних актів, які врегульовують певні питання у сфері мирних зібрань; 

– правозастосуванні – для підвищення ефективності застосування 

законодавства у сфері мирних зібрань, зокрема у процесі судового розгляду 

та вирішення судами юридичних спорів, розгляду КС України 

конституційних скарг громадян (акт впровадження Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду від 20.12.2019 року, акт 

впровадження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської 

області від 26.12.2019 року); 
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– освітньому процесі – під час підготовки, проведення занять та 

підготовки підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство» та інших 

навчальних дисциплін адміністративно-правового й адміністративно-

процесуального характеру (акт впровадження юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.11.2019 

року). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

практичні рекомендації, що містяться в роботі, висвітлені в доповідях на 

п’яти міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку» (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р.); «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 14–15 серпня 2015 р.); 

«Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 18–19 

вересня 2015 р.); «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Харків, 2–3 серпня 

2019 р.); «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» 

(м. Одеса, 9–10 серпня 2019 р.) 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у семи 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, зокрема у двох зарубіжних наукових виданнях, а 

також у п’яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. складається зі вступу, двох розділів, які 

містять сім підрозділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 241 

сторінка, із яких основного тексту – 192 сторінки. Список використаних 

джерел становить 209 найменувань і розміщений на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 

НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

1.1  Місце права на мирні зібрання в системі прав людини і громадянина, 

його поняття та зміст 

 

Актуальність дослідження питань навколо права на мирні зібрання 

завжди буде беззаперечною, отримуючи різне забарвлення відповідно до 

історичного етапу із притаманними йому соціально-політичними проблемами 

і викликами у межах конкретного просторово-часового відрізку. Тому 

прицільне дослідження особливостей права на мирні зібрання, його місця в 

системі прав людини, поняття для уніфікації наукових поглядів щодо 

природи досліджуваного права - є необхідним як для доктрини права, так і 

для практики правозастосування з метою уніфікації наукових поглядів щодо 

природи досліджуваного права.  

Серед сучасних вітчизняних фахівців проблематику мирних зібрань 

досліджували М. О. Баймуратов, О. Л. Власенко, Ю. О. Волошин, 

М. М. Денисова, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, М. П. Орзіх, О. Ф. Фрицький 

та ін. 

Безумовною є належність категорії права на мирні зібрання до такого 

загальноюридичного феномену, як права людини [1, с. 33]. Дотримання прав 

людини є універсальним міжнародним критерієм правомірності. Принцип 

поваги до прав людини є провідним в адміністративному праві, адже: 1) з 

погляду теорії природного права право є справедливе та гуманне, основним 

його завданням однозначно визнається забезпечення природних прав і свобод 

людини; 2) слідуючи з цього, будь-яке джерело адміністративного права 

лише тоді може вважатися правовим, коли відповідає природному праву та 

узгоджується з ним; 3) основними глобальними напрямами діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, з погляду філософії природного 
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праворозуміння, є пріоритет забезпечення охорони прав і свобод людини [2, 

с. 48]. 

Визнаючи права людини відправною точкою всієї юриспруденції, 

Б. А. Грушин, аналізуючи феномен прав людини, зазначає, що філософи та 

юристи, рівно як і ідеологи та політики, що спираються на їх праці, не 

можуть домовитися один з одним стосовно змісту основних категорій [3, 

с. 16].  

На думку І. Ліщини, «під словосполученням «права людини» зазвичай 

мають на увазі порівняно невеликий набір прав і свобод, при цьому масове 

чи грубе порушення хоча б одного з них призводить до негайної відмови 

світового співтовариства визнати цю державу демократичною і 

цивілізованою», … «це так звані фундаментальні права і свободи, без 

дотримання яких неможливе нормальне існування і розвиток людини в 

сучасному суспільстві» [4].  

На думку вказаного дослідника та інших авторів, права людини 

повинні розглядатися в об’єктивному та суб’єктивному значеннях, тобто, з 

одного боку, як система міжнародних і національних правових норм, що 

встановлюють правовий статус людини, закріплюють її положення, правила 

взаємовідносин між людьми, відносини особи та держави, а з другої сторони, 

як можливість, яка належить конкретній особі і передбачена правовою 

нормою, і діяння, що захищене державою [6, с. 2–3]. 

Особливо складним питанням є класифікація прав людини за певними 

критеріями. Уважаємо за необхідне розглянути основні критерії поділу і, 

відповідно, види, на які науковці поділяють права людини, для того щоб 

визначити серед них місце права на мирні зібрання. Наприклад 

П. М. Рабінович уважає, що загальносоціальні права за значенням для їх 

носіїв можна поділити на основні та неосновні; за характером, способом 

здійснення – на активні та пасивні; за суб’єктним складом здійснення – на 

індивідуальні та колективні [7, с. 7, 9]. В. Ю. Васецький стверджує, що 

«поняття прав особи має чітко визначену класифікаційну структуру», 
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зокрема «вона характеризується такими групами прав як особисті, політичні, 

економічні, соціальні та культурні» [8, с. 11]. 

А. І. Хальота розподіляє конституційні права і свободи людини та 

громадянина на політичні, соціально-економічні, культурні та особисті, але 

зазначає, що поділ прав і свобод відбувається «на групи та види, між якими 

немає стійких меж, оскільки вони об’єднані системою, в якій посідають 

певне місце» [9, с. 9].  

Е. О. Олефіренко класифікує права та свободи людини і громадянина, 

«виходячи з характеру суспільних відносин, які вони відображають», на 

громадянські; політичні; соціально-економічні та культурні, при цьому 

доволі влучно зазначаючи, що розв’язання проблеми систематизації прав і 

свобод людини і громадянина має пов’язуватись насамперед з проблемою їх 

забезпечення і захисту [10, с. 10]. До того ж певною мірою усталені загальні 

принципи такої класифікації не заважають дослідникам висувати доволі 

різноманітні думки щодо питань розподілу прав людини та співвідношення 

конкретного права із певною категорією.  

Е. А. Лукашева, виокремлюючи з прав людини основні права, 

відносить до них ті, які містяться у конституції держави та міжнародно-

правових документах з прав людини, зокрема у Міжнародному біллі з прав 

людини, Європейській конвенції прав та свобод 1950 р. та Європейській 

соціальній хартії 1961 р. [11, с. 135].  

Відповідно до такої позиції, а також ураховуючи значення цього права 

для його носія як інструменту контролю і впливу на дії і рішення органів 

публічної влади, право на мирні зібрання слід безумовно вважати основним 

правом людини. 

У контексті дослідження природи і місця права на мирні зібрання у 

системі прав людини величезну актуальність набуває концепція колективних 

прав людини. В. А. Федосенко вказує, що позиція вчених щодо цього 

питання не сформована одностайно: від різного розуміння сутності 

колективних прав до їх повного невизнання і заперечення [12, с. 63–64]. 
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Погоджуючись із проблемністю питання, зауважимо, що ці аспекти загальної 

теорії прав людини за останні роки стали активно досліджуватися 

науковцями. 

Так, І. В. Калинський визначає колективні права громадян як права і 

свободи, реалізація яких потребує на колективні дії громадян, наводячи, як 

приклад колективних прав, саме право на проведення зборів, мітингів, 

походів, пікетувань, право на об’єднання та страйк [13, с. 219]. Інші автори 

також визначають колективні права як конституційно-правовий термін, який 

означає права, реалізація яких є можливою лише разом з іншими особами, 

наводячи свободу зборів, походів та демонстрацій, як приклад таких прав [14, 

с. 439].  

О. Г. Кушніренко, аналізуючи феномен колективних прав, указує, що у 

сучасному світі постійно розширюється коло конституційних прав, свобод і 

обов’язків, що вимагає їх визначеного групування, зокрема за характером 

суб’єктів прав, свобод і обов’язків – на індивідуальні та колективні [15, 

с. 14].  

Ізраїльський науковець М. Розенфельд підкреслює, що «…з правової та 

політичної точок зору здається незаперечним, що можуть існувати групові 

(колективні) права і що такі права відрізняються від індивідуальних прав» 

[16, с. 53].  

У словнику з прав людини колективні права (collective rights) 

визначаються як такі, що належать колективам у силу своєї природи та 

змісту, до того ж як приклад наводяться права меншин, право на розвиток, на 

мир та безпеку тощо [17].  

Т. Г. Андрусяк, розмежовуючи колективні та індивідуальні права, 

стверджує, що «хоча метою прав людини є захист та розвиток людини 

(індивідуальні права), деякі з цих прав можуть примусово здійснюватися на 

вимогу деяких людей, але користуються ними групи людей, у окрему групу 

прав цей автор відносить і «права участі», які вважає суттєвою передумовою 

для захисту основних прав людини, але право на зібрання до них не 
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відносить, вважаючи його належним до колективних, політичних прав [18, 

с. 56], майже аналогічні міркування висловлює й В. І. Козлов [19].  

П. Сандевуар, обґрунтовуючи колективно-правові інститути, зазначає, 

що «для того, щоб збудувати дійсно корисне та оперативне право 

необхідно… мати набір якісних складових: групову свідомість, дух 

соціальної злитності, відчуття колективного життя та загальну 

взаємозалежність у суспільстві», особливо підкреслюючи роль громадської 

свідомості [20, с. 302]. 

У концепції колективних прав на сьогоднішній день існує низка 

опонентів. Так, І. Ліщина виділяє у понятті «права людини» не колективний, 

а індивідуальний підхід до прав людини. Останній, дуже суперечливий, 

аспект указаний автор обґрунтовує тим, що «суб’єктом цих прав виступає 

людина» та взагалі заперечує можливість колективних прав людини [4].  

Аналогічну думку висловлює М. Новицький, відносно того, що «у 

рамках прав людини не можна говорити про права меншин … у руслі прав 

людини варто говорити про права осіб, які належать до національних 

меншостей, не про права інвалідів, як групи, а про права кожного інваліда 

окремо» [21, с.17]. 

Деякі автори доволі негативно сприймають концепцію колективних 

прав людини насамперед внаслідок її співвідношення із правами народів та 

меншин [22, с. 122–123]. В. Котигоренко у цьому контексті дещо 

компромісно зауважує, що «колективні права є, але їх можна і треба 

реалізовувати через пріоритет права особи», і «тільки особа має вирішувати, 

як захищати свої права – особисто чи в групі». На думку цього автора, група 

не може примушувати особу так само, як і відповідати за дії особи, за 

інакшою логікою, у разі вчинення злочину кимсь з групи вся група має нести 

за це правову відповідальність [23, с. 1].  

О. Єгоров зазначає, що, незважаючи на важливість індивідуальних 

прав, колективні права не належать до суперечностей та не порушують 

індивідуальних прав у силу того, «що будь-яке право – це право вибору» [24].  
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Російській дослідник М. Д. Смислов пропонує як критерій 

розмежування індивідуальних та колективних прав критерій «порушення», 

тобто можливості, наприклад, порушення прав колективу в цілому. Таким 

чином, до колективних цей автор відносить лише права, які не лише 

колективно здійснюються, а й можуть бути порушеними не відносно окремих 

осіб, а й тільки відносно всієї спільноти; слідуючи з цих критеріїв, він не 

вважає право на мирні зібрання колективним, на відміну від прав меншин чи 

народів [25, с. 106]. Не можемо погодитися із таким твердженням. Навіть такі 

«класичні» колективні права, як право на самовизначення, право на 

збереження самобутності можуть бути обмеженими для конкретного 

представника народу або меншини. Водночас заборона організації мирних 

зібрань, обмеження місця їх проведення, незаконна відеофіксація учасників 

зібрань, розгін зібрань порушують права не конкретного індивіда, а права 

всіх учасників та самих мирних зібрань як колективу. 

В. Є. Чиркін серед колективних прав виокремлює права колективів, що 

спеціально створені (політичні партії), колективів, які об’єктивно 

сформувалися (трудові колективи, соціальні групи), та тимчасових 

колективів, зокрема, таких як «політичні демонстрації груп населення» та 

об’єднання, які співвідносять кілька ознак [26, с. 91]. 

Слід указати, що загалом підтримуємо концепцію колективних прав 

щодо права на мирні зібрання, виходячи із природи самого права, 

враховуючи, що зібрання можливе за своєю сутністю за наявності не менше 

як двох осіб. Тобто сама реалізація цього права можлива лише у випадку 

об’єднання певного колективу людей, не важливо чи спеціально створеного, 

чи об’єктивно сформованого, чи тимчасово або ситуативно організованого. 

Тобто, маємо зауважити, що визначальним у віднесенні певного права до 

колективних прав людини або ні є саме спосіб реалізації цього права, тобто 

чи може особа самостійно, без участі інших реалізовувати відповідне право. 

Стосовно права на мирні зібрання, то сутність явища зібрань полягає у 

фізичній наявності щонайменше двох осіб, сама природа і мета реалізації 
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цього права полягає у тому, що невизначена кількість людей збирається 

разом з метою комунікації для того, щоб висловити і поширити свою спільну 

думку як реакцію на певну подію, явище та ін. Відповідно, визнаємо право на 

мирні зібрання колективним правом. 

Уважаємо необхідним приділити особливу увагу питанню щодо 

природного характеру права на мирні зібрання, адже це має вплинути на 

загальне уявлення про сутність і роль цього права як фундаментального і 

вічного права людини.  

На думку Н. С. Катько, колективні права, до яких цей автор відносить і 

право на об’єднання та зібрання, на відміну від індивідуальних, не є 

природними правами, оскільки «формуються та кристалізуються по мірі 

становлення інтересів тієї чи іншої спільноти чи індивіду» [27, с. 8]. 

В. А. Федосенко дотримується аналогічної думки та зазначає, що 

«ґрунтуючись на класичному викладі теорії природних прав, використання 

цього терміна до колективних прав було б більш ніж некоректним» [12, 

c. 63].  

Підкреслимо дискусійний характер цих тверджень. Безумовно, коли 

йдеться про спільноту, заздалегідь створену для певної мети (наприклад, 

політичну партію, професійну спілку), їх колективні права є похідними, але 

важко заперечувати природний характер права народів на самовизначення, 

права меншин на збереження самобутності тощо.  

Не маючи на меті участь у дискусії щодо природи природних права 

взагалі, зауважимо лише, що гіпотеза про природний характер права на мирні 

зібрання має раціональне ядро. І ми погоджуємось з думкою, що це право 

вважається природним, тобто таким, що дане людині від народження – як 

право на життя і свободу слова. Людина має ці права просто тому, що вона 

людина і має право реагувати, контролювати, впливати, не терпіти деспотію 

у будь-який, незаборонений законом спосіб, у тому числі шляхом приєднання 

до інших осіб фізично з метою висловити свою думку з приводу певного 

явища, події або дії. Ці права не можуть даруватися і відніматися 
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парламентом, урядом чи президентом, оскільки дані людині від природи. 

Дані права в жодному разі не залежать від держави, ступеня її 

демократичності. Права ці є у громадянина навіть тоді, коли вони в 

конституції його країни не записані – вони невіддільні від людини. Людина 

може реалізовувати право на мирні зібрання від народження самим фактом 

фізичної присутності в певному місці за певних обставин і ніякі додаткові 

правомочності їй для цього не потрібні. Право на мирні зібрання є 

природним правом через природну людську жагу, бажання висловити своє 

невдоволення чи захват з приводу тих чи інших подій, або явищ.  

Набираючи обертів, такі процеси перетворюються у щось більше, 

стають масштабнішими та потребують нормативно-правового регулювання, з 

метою дотримання прав і свобод інших членів суспільства. І, зазвичай, 

стають ще одним елементом, який потребує реагування збоку правового 

поля, і водночас цей елемент залишається невід’ємною частиною людської 

природи, її свідомості [28, с. 138, 140]. Тобто нормативно-правове 

регулювання виникає як наслідок реалізації цього права, а не як його 

причина чи джерело. 

Іншою цікавою особливістю права на мирні зібрання є необхідність 

визначення його місця відповідно до класифікації прав людини за змістом на 

громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні тощо. Більшість 

авторів одностайно відносить право на мирні зібрання до політичних прав 

[29, с. 14; 30, с. 186]; таким чином, нам, передусім, слід визначитися із 

феноменом таких прав у сучасній правовій доктрині. 

В. О. Скомаровський, аналізуючи політичні права, зазначає, що 

«адекватний загальний аналіз сутності, природи прав відповідний 

національному менталітету українського народу, а також дослідження 

чинників формування громадянського суспільства, без якого неможливе 

утвердження політичної свободи в модерновій Україні, вимагає 

переосмислення як світової, так і вітчизняної спадщини» [31, с. 10].  
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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. На думку цього автора, політичні 

права є тим засобом, за допомогою якого громадянське суспільство обмежує 

державну владу, цей автор поділяє політичні права і свободи на індивідуальні 

й колективні та відносить до останніх ті, «які реалізувати одноособово не 

можливо», зокрема право на мирні зібрання [19]. Таким чином, правова 

доктрина не передбачає протиставлення колективних і політичних прав, а, 

навпаки, вважає доцільним їх взаємопроникнення та взаємне доповнення. 

В. В. Букач вказує, що політичні права і свободи громадян посідають 

чільне місце у структурі конституційно-правового статусу особи, оскільки 

«спрямовані не на автономію людини, а на її участь у політичному процесі 

держави», а конституційні політичні права і свободи «є можливостями 

громадян брати активну участь у політичному житті держави і суспільства, 

висловлювати свою громадянську позицію до дій влади, а також це є воля 

громадян, спрямована на розвиток демократії у державі» [32, с. 6].  

Ю. А. Дмитрієв констатує, що всі суб’єктивні політичні права та 

свободи утворюють єдиний механізм реалізації народовладдя, тому, на його 

думку, потрібний системний підхід до їх нормативного закріплення чинним 

та запланованим законодавством [33, с. 16], що у контексті вітчизняної 

ситуації із правовою лакуною у закріпленні права на мирні зібрання 

уявляється достатньо актуальним. 

Політичні права є неодмінною умовою функціонування всіх інших 

видів прав та є невід’ємним атрибутом цивілізованого суспільства; вони 

«спрямовані не на забезпечення автономії людини, а на її прояв як активного 

учасника політичного процесу» [34]. 

Щодо права на мирні зібрання у системі політичних прав у світової 

спільноти існують різні думки. У рішенні Федерального Конституційного 

суду ФРН 1981 р. по справі «Брокдорф» зазначено, що «основне значення 

свободи зібрань особливо очевидне, якщо розглядати особливу природу 
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процесу формування політичної свободи у демократичній країні», 

наголошується на традиції зібрань як на «життєво важливому елементі 

демократичної відвертості», який дає суспільству «можливість робити вплив 

на політичні процеси, допомагають розвитку плюралізму і альтернативних 

поглядів, а також надають можливість висловлювати критичні зауваження і 

заявляти протест»; у зібраннях, на думку цього суду, «закладені основи 

початкової, не інституціональної демократії прямої дії, яка дозволяє 

захистити політичні процеси від повного паралічу, до якого веде рутинне їх 

використання» [35, 36]. 

Деякі вітчизняні фахівці розподіляють політичні права на:  

правомочності з участю в організації і діяльності держави та її органів за 

допомогою різноманітних форм представницької і безпосередньої демократії; 

правомочності за активною участю в житті суспільства, відносячи до цієї 

категорії «свободу зібрань та маніфестацій» [34]. 

Погоджуємось з думкою, що право на мирні зібрання слід відносити до 

тієї категорії політичних прав, які мають на меті не формування влади або 

безпосереднє здійснення влади, а участь у політичному житті держави та 

суспільства. Тому право на мирні зібрання варто відокремлювати від інших 

політичних прав, які іноді є дуже схожими за формою реалізації, але мають 

на меті саме формування, здійснення влади, участь в ній або публічний 

контроль за нею. 

Також необхідно зауважити, що здебільшого саме політичний характер 

права на мирні зібрання дозволяє відмежовувати його від інших форм 

зібрань, які проводяться для реалізації особистих (громадських), 

економічних, соціальних, культурних та інших прав.  

Однак звертаємо увагу, що мирні зібрання не завжди мають на меті 

висловлення і поширення саме політичної ідеї, відповідно для 

відмежовування таких заходів є інший критерій, а саме те, що в усіх 

наведених випадках в учасників зібрань відсутня мета впливу на суспільно-

політичні процеси або участі в них.  
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Тобто, визначальною ознакою мирних зібрань є їх головна мета, яка 

полягає у вираженні спільних поглядів щодо певних дій, явищ, подій і\ або їх 

формування. Як зазначає професор Р. С. Мельник, Конвенція про захист прав 

людини й основоположних свобод, фіксуючи право приватних осіб збиратися 

мирно, не обмежує такі збори лише політичною метою, створюючи тим 

самим для приватних осіб можливість брати участь не лише у політичному 

житті, а й захищати спільно інші свої права, свободи чи інтереси [37].  

Таким чином, обмін думками та поглядами з неполітичних питань є 

також можливим у межах реалізації права на мирні зібрання. Незважаючи на 

те, що доволі часто у літературі трапляється думка, що зміст поглядів, які 

висловлюються або формуються під час мирних зібрань, є політичним або 

таким, що пов’язаний з іншими важливими публічними питаннями. Ми ж 

підтримуємо іншу позицію, яка зводиться до того, що погляди, які 

висловлюються або формуються під час мирних зібрань, можуть стосуватися 

і приватних сфер як суспільного життя, так і приватних сфер життя певних 

осіб [37].  

В іншому разі, зазначає Ш. Рипке, право на мирні зібрання не могло б 

бути розміщеним поряд з індивідуальними (особистісними) правами 

приватних осіб. Без можливості обговорення шляхом проведення мирних 

зібрань особистісної сфери остання була б неналежним чином захищеною. 

Крім того, не варто залишати поза увагою також і те, що навіть під час 

мирного зібрання, присвяченого неполітичним чи суспільним питанням, 

може бути поставлено на обговорення або піддано оцінюванню певні 

політичні або державні рішення [37]. Таким чином, немає жодних приводів 

для обмеження змісту поглядів, що висловлюються або формуються під час 

мирного зібрання, лише політичними питаннями. Отже, на нашу думку, не 

можна віднести право на мирні зібрання до категорії суто політичних прав. 

Деякі науковці аргументом на користь того, що право на мирні 

зібрання варто відносити до політичних прав, називають таку особливість 

політичних прав, що їх носіями, суб’єктами є тільки громадяни України, а не 
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всі особи, які мешкають на її території. Теорія права й правова практика 

розрізняють поняття «права людини» і «права громадянина». Права 

громадянина пов’язані зі сферою відносин людини із суспільством, 

державою, їх інституціями. Основу цього виду прав становить належність 

людини до відповідної держави, громадянином якої вона є. У Конституції 

України, дійсно, зазначається, що правом збиратися мирно, без зброї наділені 

саме громадяни [38, с. 60]. 

Зважаючи на цей факт, уважаємо за недосконале дослівне 

формулюванням права на мирні зібрання у Конституції України. Це 

формулювання дещо обмежує зміст права на мирні зібрання у порівнянні із 

закріпленою Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

свободою збиратися мирно, яка гарантована кожному. Це доводить те, що 

чинна національна нормативно-правова база у сфері мирних зібрань не 

відповідає вимогам міжнародних стандартів у сфері дотримання прав 

людини, оскільки не містить необхідного достатнього законодавства щодо 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання.  

На підставі системного та змістовного аналізу ст. 8–12 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод можна зробити висновок, що 

коло учасників мирних зібрань не може бути обмеженим певною категорією 

осіб. У таких зібраннях може брати участь будь-яка приватна особа 

незалежно від свого юридичного чи соціального статусу [37]. 

Адже Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а 

саме ст. 11 закріплює, що «Кожен має право на свободу мирних зібрань і 

свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати 

профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цих 

прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені 

законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 

національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 

інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 
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здійснення цих прав особами, які входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави» [39].  

Тож Європейська практика і доктрина стверджує, що право на мирні 

зібрання належить кожному, не залежно від належності до якоїсь держави 

або іншого правового чи соціального статусу, тому тут варто говорити про 

необхідність введення на законодавчому рівні принципу недискримінації у 

сфері мирних зібрань. 

Також обґрунтованою і справедливою можна вважати аргументацію 

такого законодавчого розходження бачення О. В. Сінькевич, яка стверджує, 

що відсутність спеціального нормативно-правового акта у сфері мирних 

зібрань тягне за собою послідовну низку інших важливих питань, які 

потребують наукового обґрунтування й закріплення [40, с. 37].  

Зокрема, одним із таких питань є визначення поняття конституційного 

права громадян на мирні зібрання. У Європейській конвенції недаремно 

вживається поняття «свобода мирних зібрань», а не «право на мирні 

зібрання». Гарантування свободи передбачає встановлення законом чіткого 

можливого обмеження цієї свободи з боку органів влади, які спрямовані, 

насамперед, на захист легітимних інтересів влади, захисту прав інших осіб і є 

необхідними у демократичному суспільстві. Тобто, законодавчі акти мають 

визначати межу, за яку державне регулювання не може виходити. Коли ж 

законодавець говорить про право – це означає, що держава встановлює це 

право і передбачає процедуру реалізації останнього [40, с. 37–38]. 

Відповідно можемо говорити про недосконалість закріплення в 

Конституції України досліджуваного права, адже закріплення саме свободи 

більшою мірою відповідало б міжнародним стандартам у сфері забезпечення 

прав людини і надавало б додаткові гарантії у користуванні останньою. 

Конституція України у ст. 39 [41], гарантуючи приватним особам право 

на участь у мирних зібраннях, не містить жодних пояснень щодо розуміння 

категорії «зібрання». Немає їх і на законодавчому та підзаконному рівнях. З 

огляду на це, а також, ураховуючи значення правильного розуміння сутності 
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названої категорії для реалізації права на участь у мирних зібраннях, 

необхідно здійснити доктринальне вивчення поняття «зібрання». 

Для того, щоб дати визначення такому багатоаспектному і складному 

явищу, як право на мирні зібрання необхідно проаналізувати основні 

характеристики цього правового явища, які влучно наводить професор 

Р. С. Мельник [42, с. 48–53], – серед яких мінімальна можлива кількість 

учасників зібрання, мета, цілі зібрання, коло учасників зібрання та ступінь їх 

організованості, місце та тривалість проведення зібрання.  

Отже, мирне зібрання передбачає спільну зустріч невизначеної 

кількості людей. Остаточно невизначеною є мінімальна кількість людей, 

наявність якої необхідна для того, щоб їх зустріч можна було визнати 

зібранням. Сама сутність зібрання передбачає щонайменше присутність двох 

осіб, адже реалізація мирного зібрання передбачає соціальну комунікацію 

між фізичними особами. Проте у деяких країнах передбачається, що 

зібранням є захід, у якому бере участь більше як дві людини. До того ж, 

хотілося б згадати про такий вид мирних зібрань, як пікет, котрий можливий 

за наявності лише однієї особи, що є винятком із загального правила щодо 

мінімальної кількості осіб мирних зібрань [42, с. 48]. 

Із цим твердженням стосовно пікету як однієї із форм мирних зібрань 

не можемо до кінця погодитися, оскільки одиничний пікет уважаємо формою 

реалізації права на свободу вираження своїх поглядів і переконань. Це право 

є індивідуальним і може бути реалізоване однією особою, на відміну від 

права на мирні зібрання, де сам термін «зібрання» передбачає певну 

множинність осіб, які реалізовують своє право. Якщо ж відносити пікет до 

кола заходів, які об’єднуються загальним поняттям «мирне зібрання», тоді 

матимемо доктринальну невизначеність у сутнісних характеристиках, до 

яких входить кількість учасників і, зрештою, у самому розумінні дефініцій 

«зібрання» і «мирне зібрання». Тому вважаємо, що пікет не входить до змісту 

поняття «мирне зібрання», а відповідно, мінімальною кількістю учасників 

мирного зібрання вважаємо дві особи. 
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Визначальною ознакою права на мирні зібрання є його мета. Зібрання у 

певному місці людей, які не мають наміру досягти певної спільної мети, не 

може бути охарактеризоване як зібрання у розумінні ст. 39 Конституції 

України [41]. Натомість усвідомлення людьми, які зібралися у певному місці, 

конкретної мети, яка може бути досягнута спільними зусиллями, перетворює 

їх саме у мирне зібрання. Цією метою є саме висловлення та формування 

поглядів як реакція людей на певні явища, дії або події, яке у свою чергу 

може бути способом контролю або впливу на органи публічної влади або 

будь-які інші інституції широкого спектру сфер життя. У будь-якому випадку 

в центрі права мирних зібрань має знаходитися мета висловлення та 

формування поглядів. [42, с. 49]. 

Щодо форми проведення мирних зібрань або його організованості, то у 

літературі можна натрапити на думку, що масовим зібрання є таке зібрання, 

організацією та проведенням якого керує певна особа чи кілька осіб. Проте 

такий підхід не відповідає положеннями Конвенції і Конституції України, в 

яких не міститься жодного застереження щодо того, що мирне зібрання має в 

обов’язковому порядку бути кимось організованим. Завдяки цьому, на думку 

професора Р. С. Мельника, стає можливим поширення охоронної сили 

Конвенції та Конституції України на спонтанні мирні зібрання [42, с. 50]. 

Щодо вимог до місця проведення мирних зібрань, то тут варто 

зауважити, що з огляду на, передусім, політичну спрямованість права на 

мирні зібрання, та те, що кількість учасників самого заходу необмежена 

жодними рамками і може сягати сотень тисяч, то останні проводяться у 

публічних місцях, відкритих для доступу широкої громадськості. Відповідно 

до надзвичайної важливості мети реалізації цього права для демократії та 

громадянського суспільства варто зазначити, що це право у певних випадках 

може мати пріоритет над іншими правами (ураховуючи виключну важливість 

мети і неможливість реалізовувати таке право в іншому місці), наприклад над 

правом приватної власності. Проте, за загальним правилом, у разі 

бажання/необхідності проведення мирного зібрання на приватній ділянці, яка 
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не використовується для задоволення публічних потреб чи реалізації 

публічних функцій, мають бути використані цивільно-правові механізми, 

тобто укладено договір між організатором мирного зібрання та власником 

ділянки щодо тимчасового користування нею [42, с. 51]. 

Усе це говорить про те, що за загальним правилом місцем проведення 

мирних зібрань можна, у підсумку, визначити публічні місця, відкриті для 

широкого доступу громадськості незалежно від форми власності, а також 

інші, передбачені законом місця. 

Стаття 39 Конституції України надає право приватним особам 

самостійно приймати рішення щодо форми проведення мирного зібрання. В 

Основному законі названо кілька можливих форм мирних зібрань – збори, 

мітинги, походи і демонстрації [41]. Проте зазначений перелік не можна 

вважати вичерпним. Він дає лише загальні орієнтири у цій сфері, якими 

можуть керуватися приватні особи під час прийняття рішення щодо вибору 

форми проведення мирного зібрання. 

На думку європейських авторів, нині, поряд з такими традиційними 

формами мирних зібрань, як збори, демонстрації, походи, прийнятними є й 

інші, зокрема: сидячі демонстрації, мовчазні марші, «людські ланцюги», 

вело- та мотопробіги, а також специфічні музичні чи театралізовані 

вистави [37]. 

Щодо тривалості зібрання, то слідуючи зі змістовної та сутнісної 

характеристики зібрання, стає зрозумілим, що мирні зібрання становлять 

собою обмежений у часі захід. Ніяких обмежень щодо 

мінімального/максимального строку не встановлено ні у Конвенції та 

Конституції України, ні у рішеннях судів [37]. 

Розглянувши сутнісні характеристики мирних зібрань, необхідно дати 

визначення поняттю «зібрання». Власне зібраннями звичайно розуміють як 

таке тимчасове з’єднання в одному місці кількох осіб, що ставить своїм 

завданням обговорення якого-небудь питання, або прийняття якого-небудь 

рішення, словом, має на меті якусь загальну ціль. 
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Г. Цизирев у статті «Держава і платформа» визначає зібрання як 

«одиничний акт добровільного з’єднання в одному місці декількох осіб, за 

попередньою домовленістю, для вираження своїх побажань і настроїв з 

приводу якогось предмета, що має загальний для них інтерес, або для 

обговорення останнього» [43, с. 4180]. У цьому визначенні зайвим здається 

нам тільки вказівка на попередню домовленість. Зібрання можуть 

організовуватися абсолютно несподівано для самих учасників, і якщо воно 

таки організовується негайно, то матиме місце ніщо інше як спонтанне 

зібрання. 

Для того щоб сформувати цілісне бачення природи і сутності права на 

мирні зібрання за необхідне вважаємо відмежування досліджуваного права 

від основних дотичних за своєю сутністю і призначенням прав людини. Тож 

розглянемо взаємозв’язок права на мирні зібрання з іншими правами людини. 

Як уже зазначали, це право пов’язується із свободою слова. До того ж 

практичний характер питання розмежування цих прав в Україні не має, 

оскільки різниця вказаних прав за носієм та механізмами реалізації є 

очевидною. Водночас значну кількість питань викликає розмежування права 

на мирні зібрання (freedom of assembly) та права на об’єднання (freedom of 

association). Ці колективні права очевидно мають близьку природу; у значної 

кількості правових актів у сфері прав людини (Європейська конвенція 

1950 р., низка національних конституцій) ці права викладаються у рамках 

однієї статті або пункту.  

М. А. Федотов у коментарі до ст. 11 Європейської конвенції 1950 р. 

зазначає, що у міжнародному та конституційному праві ці права існують 

окремо, «що аж ніяк не применшує органічний зв’язок свободи зібрань та 

свободи асоціацій» [30, с. 186]. 

Як уже зазначалося вище, слід за можливістю суворо провести різницю 

між зібраннями й об’єднаннями. Необхідність ця зумовлюється насамперед 

тим, що в цьому випадку ми маємо перед собою два суміжні, але тим не 

менше цілком самостійних інститути. І ставлення державної влади до цих 
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інститутів далеко не завжди буває однаковим. 

Основна відмінність між зібраннями й об’єднаннями полягає в тому, 

що зібрання по суті своїй є з’єднанням тимчасовим, об’єднання ж – 

з’єднанням постійним. Між членами зібрань поза ним не існує особливого 

зв’язку, яка є між членами об’єднання. 

Незважаючи на те, що ця відмінність є, взагалі кажучи, досить 

визначеною, в окремих випадках вирішення питання про те, чи є постійна 

організація – об’єднання або ж тільки низка окремих зібрань, може виявитися 

скрутним. Часто об’єднання виникають з окремих зібрань настільки 

поступово і непомітно, що вловити момент виникнення союзу виявляється 

неможливим. Інакше кажучи, є спеціальна категорія об’єднань, політичні 

клуби, вся діяльність яких вичерпується організацією публічних зібрань, за 

якими як би ховається об’єднання. 

За самою своєю природою об’єднання та зібрання переслідують 

неоднакові цілі, і вже в силу цього відносини державної влади і прийоми 

регламентації тих і інших не можуть бути однакові.  

Відносно до об’єднань законодавцю неминуче доводиться ставити 

питання про те, якого роду дії цих організацій можуть вважатися 

дозволеними законом. З іншого боку, постановка в законодавстві права 

об’єднань тісно пов’язана з вирішенням питання їх майнової правоздатності, 

про умови надання їм прав юридичної особи. Таким чином, у сучасному 

законодавстві регламентація права об’єднання входить стільки ж у сферу 

публічного, скільки й у сферу приватного права. 

До права зібрань ці питання прямого відношення не мають. Основним 

завданням законодавця при регламентації права зібрань, полягає в 

примиренні інтересів особистої та політичної свободи громадян, з одного 

боку, та інтересів охорони громадської безпеки, спокою і порядку, з другого. 

Право публічних зібрань представляє повну аналогію з правом петицій. 

Історично обидва інститути нерозривно пов’язані: здійснення права петицій 

неможливо за відсутністю права зібрань. Так само, як право петицій, право 
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публічних зібрань, може, з одного боку, здійснюватися і виключно в 

приватних інтересах.  

Іншим правом, близьким за змістом до мирних зібрань, є право на 

спротив незаконним діям влади, яке може мати колективну форму. 

В. Є. Чиркін правильно вказує, що вже у Декларації незалежності США 

1776 р. проголошувалося право народу на зміщення уряду [26, с. 23], 

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 наприклад, події 2000 р. у Сербії, 2001 р. на Філіппінах, 

низка «кольорових революцій» на пострадянському просторі, зокрема події 

жовтня – грудня 2004 р. та осінь – зима 2013 р. в Україні. 

Дослідники зазначають, що для реалізації такого колективного права 

процедурні форми не існують і їх законодавче закріплення навряд чи 

можливе, наголошуючи, втім, на «мирному характері народної дії» [26, с. 23]. 

Висловимо думку, що відповідне право реалізовується, зокрема, через 

проведення мирних зібрань, але вони не є єдиною формою його реалізації 

(також можливі страйки, судові позови, створення організацій спротиву та 

ін.). Проте до того ж відповідні зібрання відрізняються від «звичайних» 

масовістю та не санкціонованістю; навряд чи можна казати про необхідність 

дотримання при цьому тих обмежень, що зазвичай висуваються перед 

мирними зібраннями. Крім того, такі зібрання за наслідками для суспільства 

та влади слід уважати не просто висловлюванням політичної точки зору, а й 

виявом народного суверенітету. 

Отже, дослідивши місце права на мирні зібрання в системі прав 

людини, його природу і характерні ознаки, відмежувавши це право від 

близьких за змістом і призначенням прав, можемо дати визначення цьому 

явищу. На нашу думку, право людини на мирні зібрання можна розглядати у 

двох значеннях – в об’єктивному та суб’єктивному.  
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Право на мирне зібрання в об’єктивному розумінні – це система 

міжнародних і національних правових норм, які закріплюють свободу 

людини брати активну участь в політичному і соціальному житті суспільства 

для вираження, формування і поширення своїх поглядів, переконань і 

почуттів з певного питання, що має суспільний інтерес, шляхом приєднання 

до однодумців фізично, а також регулюють порядок організації і проведення 

масових заходів як форм реалізації цієї свободи, й інші правовідносини, що 

виникають у процесі забезпечення і реалізації права на мирні зібрання. 

Право на мирне зібрання в суб’єктивному значенні – це основне, 

природне, активне, колективне право, яке полягає у свободі, наданій кожній 

людині, незалежно від громадянства, походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин, спільно збиратися мирно, у будь-якій незабороненій законом 

формі, для соціальної комунікації із щонайменше однією людиною з 

усвідомленням спільної цілі з метою вираження поглядів або їх формування 

та поширення, за загальним правилом, у публічних місцях на необмежений у 

часі строк. 

Відповідно мирним зібранням є реальний прояв відповідного права 

щонайменше двох осіб на проведення в місцях із необмеженим публічним 

доступом будь-яких не заборонених Конституцією та законами України 

заходів і дій, спрямованих на висловлення та оприлюднення позиції щодо 

визначеного питання або питань, які становлять соціальну або групову 

значущість, у мирний спосіб. 

1.2  Історико-правові засади дослідження забезпечення права на мирні 

зібрання 

Ретроспективний погляд на зародки й еволюцію самої ідеї мирних 

зібрань, а також їх поступового оформлення у право на мирне зібрання в його 

сучасному розумінні є вкрай важливим для повноцінного аналізу і 
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формування всебічного уявлення про право на мирні зібрання. Історичний 

аспект дисертаційного дослідження дасть змогу розглянути залежність рівня 

реалізації права на мирні зібрання від рівня забезпечення цього права збоку 

держави на конкретному просторово-часовому відрізку. 

Віднесення права мирних зібрань до природних прав людини має 

значення для розкриття еволюції мирних зібрань як явища і його правового 

регулювання. Адже джерелом права на мирні зібрання є не воля держави, 

закріплена у правовому акті, а сама людська природа, таке право надається 

кожній людині від народження і полягає у свободі людини самою своєю 

присутністю, фактом приєднання до однодумців чинити супротив, виражати 

свої погляди і думки, формувати і поширювати певні ідеї, тобто реагувати на 

будь-які дії, явища, події. Відповідно, стає зрозумілим, що перші прояви 

реалізації такого права можна спостерігати ще в первісному ладі, де на 

зборах общини вирішувалися важливі питання життя племені. Члени 

общини, об’єднавшись, чинили супротив певним діям, рішенням. На цьому 

етапі мирні зібрання існували у виді специфічної форми безпосередньої 

демократії у її зародку. Право мирних зібрань супроводжувало людей 

протягом еволюції людської цивілізації.  

Одними з найвідоміших представників наукової думки античності є 

давньогрецькі філософи: Сократ, Платон, Аристотель та Демокріт. Спільним 

для них є визнання прав і свобод людини основоположними та невід’ємними. 

У тому числі це стосується і права на мирні зібрання. Проте слід зауважити, 

що в античний період розвитку державності поняття свободи і 

недоторканності не є рівним для всіх. Свобода одних членів суспільства не є 

свободою для інших [44, с. 15].  

У Стародавній Греції, як у прототипі сучасної демократії, народні 

зібрання вирішували важливі справи державного і суспільного життя загалом 

на міській площі – агорі. Уже той факт, що Hаpoдні Збори були не 

політичним iнститутoм, а спiльнотoю гpoмадян, яким нaлежaла вся пoвнoта 

законодавчої, виконавчої та навіть сyдової влaди, дає підстави для певних 
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icтоpико-пpaвових aналoгій, які свідчать про широке використання мирних 

зібрань як форми безпосередньої демократії.  

У добу Середньовіччя роль мирних зібрань поступово стає 

другорядною і згодом взагалі втрачається, натомість влада зосереджується в 

руках королів та імператорів і їхнього оточення. Як зазначав О. О. Шевченко: 

«Ще за Карла Великого зберігались Народні збори, але їх роль була 

незначною» [45, с. 74].  

Держави з абсолютною монархією перешкоджали тому, щоб піддані 

створювали громадські організації або мирно збиралися для обговорення 

політичних питань. Тоді влада була узурпована монархами, а монополія 

впливу належала церкві.  

У період занепаду феодалізму і зародження капіталістичних відносин 

незадоволення населення зростало. Саме в цей період церква втратила свою 

домінуючу позицію в державі. З’являються нові класи: буржуазія і 

пролетаріат. На цьому етапі починає формуватися концепція природних прав 

людини, яка ґрунтується на твердженні, що людина від природи наділена 

певними невід’ємними правами. Серед фундаторів цієї концепції потрібно 

вказати тогочасних учених: Г. Гроція, Б. Спінозу, Т. Гоббса та Дж. Лока. 

До епохи буржуазних революцій законодавчого закріплення природних 

прав людини не відбувалось, не було закріплено і право на мирні зібрання. 

Загалом до кінця XVIII ст. виходити на вулицю і протестувати проти влади 

або щось від неї вимагати було дуже небезпечно. Учасники мітингів 

автоматично оголошувались бунтівниками, ворогами народу і вітчизни. У 

той період не було навіть самого поняття «права людини», відповідно не 

існувало ані свободи слова, ані віросповідання, ані зібрань. Проте Англія, що 

не зазнала рецепції римського права, ґрунтуючись на Великій Хартії 

Вольностей 1215 р., зберегла недоторканним протягом своєї історії право 

«зборів та союзів». Точніше не стільки право, як фактичну можливість [46, 

с. 308–309].  
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Xapaктерною oзнакою та унікальним досягненням епохи буржуазних 

peволюцій є визнання пpиpoдних прав людини, і, зазвичай, зaкрiплення ідеї 

нapoдовладдя, про що йдеться у фpaнцузькій Дeклapaції пpaв людини і 

гpoмадянина 1789 р., «Бiлi про пpaва» 1789–1791 рр. США, а пiзніше в 

Кoнститyції Фpaнції від 3 вересня 1791 р., де значно шиpше ніж у Дeклapaції 

представлено пepeлік політичних пpав та свобод, зокpeма, свобода громадян 

збиpaтись y гpoмадських місцях, збеpігаючи спокій та без зброї, 

дотримуючись поліцейських зaкoнів [47, с. 162–170]. Важливо, що одним із 

основоположних прав людини батьки-засновники французької та 

американської конституції вважали те, що нині називаємо правом мирних 

зібрань. Проте французькі революціонери пішли ще далі. Вони  проголосили 

право народу на повстання, навіть більше, повстання вони вважали не лише 

правом, а й обов’язком [48, с. 134] громадян у випадку, коли уряд порушує 

права людей, такий обов’язок був закріплений у ст. 35 Конституції 

Французької Республіки 1793 року. 

Слушно зазначає І. С. Колосов, що право на свободу зібрань вперше 

знайшло своє відображення у публічному праві у країнах Західної Європи 

наприкінці XVII ст., стало традиційним для конституційних актів 

європейських держав у XVIII – XIX ст. і тривалий час існувало разом із 

правом та об’єднання. Цей автор влучно зауважує, що правове регулювання 

проведення мирних зібрань у західноєвропейських державах до початку 

XX ст. здійснювалося, слідуючи з конкретних політичних умов та не мало 

довгострокового характеру; у наступному інститут права на мирні зібрання 

розвивався як в умовах «традиційних демократій», так і в сучасних 

демократичних державах Центральної та Східної Європи [29, с. 17]. 

Обмеженість обсягу дисертаційного дослідження дозволяє нам ознайомитися 

лише із загальними положеннями еволюції забезпечення права на мирні 

зібрання в країнах Західної Європи. 

Складним питанням у регулюванні відносин, що складаються у процесі 

реалізації права на мирні зібрання, з яким зіткнулися країни Західної Європи, 
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є питання про повноваження органів нагляду. Якщо законодавець зберігає за 

ними право втручатися в дебати і розпускати зібрання внаслідок того чи 

іншого характеру виголошених на них промов, то тим самим зібрання 

ставляться в повне підпорядкування, здебільшого досить погано 

підготовленим, чинам поліції. Найбільш раціональний той шлях, який обрало 

французьке законодавство в законі «Про свободу зібрань» від 30 червня 

1881 р. Закон цей обмежує можливість розпуску зборів представником 

поліції двома абсолютно певними випадками: коли у зборах відбуваються 

насильницькі зіткнення або ж коли з проханням про розпуск зібрань до 

представників поліції звертається організатори зібрання [49]. 

З іншого боку, досвід Англії та Німеччини переконує нас у тому, що 

внутрішня організація зібрань може бути цілком надана на вільний розсуд 

організаторів та учасників зібрань. У їх власних інтересах піклуватися про 

підтримку порядку. 

Логічним продовженням існування спеціальної законодавчої 

регламентації права зібрань є постанови, що регулюють розміри і порядок 

відповідальності за порушення створених законом обмежень. Англійський 

закон жовтня 1795 р. «Про бунтівні зібрання» погрожував порушникам його 

постанов стратою. Французьке законодавство розглядало такі порушення, як 

поліцейські проступки й обкладало їх найбільш легкими стягненнями у 

формі короткочасного арешту і незначного штрафу. Різниця в санкції, як 

бачимо, не може бути визнано нікчемною. Причинами цього є неоднакове 

оцінювання того правового блага, охорона якого є завданням як англійського 

закону 1795 р., так і французького закону 1881 р., a також у відмінності 

систем каральних заходів кінця ХVІІІ і кінця XIX ст. 

Поряд із цим законодавець подекуди визнавав неправомірною будь-яку 

спробу перешкодити громадянам користуватися правом зібрань, від кого б 

така спроба не виходила. Саме такого роду було прийнято низку декретів 

французьким Конвентом у 1793 р. Тяжкі санкції, якими погрожували декрети 

Конвенту приватним особам і представникам влади за всякі перешкоди 
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зібранням або «народним товариствам» вказують на те, яке значення 

надавалося законодавцем публічним зібранням у цей історичний момент. 

Прагнення захистити право зібрань від незаконних посягань помітна у 

проєкті, що розглядався в комісії німецького Рейхстагу 1873 р., так званому, 

проекті Віггерса, і в проекті соціал-демократичної фракції, що обговорювався 

в Рейхстазі 1896 р., проект Ауера. У чинному імперському законі 

відображення цієї думки знаходимо у наданні права оскарження незаконного 

розпуску зібрань в адміністративно-судовому порядку.  

До тієї ж категорії заходів, спрямованих до забезпечення користування 

правом зібрань, можна віднести акт Про публічні мітинги 1908 р., 

зобов’язаний своїм виникненням ініціативі лорда Роберта Сесіля, видатного 

юриста Англії. І у Франції, і в Англії державна влада поступово приходить до 

усвідомлення своїх обов’язків не тільки утримуватися від втручання у сферу 

свободи громадян, оскільки вони залишаються в межах закону, але навіть 

надавати їм активне сприяння, вживати заходів до того, щоб визнана законом 

свобода, проголошуване настільки часто основне право не залишалися 

порожнім звуком, a отримували реальне здійснення. 

В Україні своєрідним прототипом реалізації права на мирні зібрання 

було, так зване, народне віче у період Київської Русі IX–XIII ст. [50, с. 37]. 

Віче відоме вже в добу племінного устрою й було характерне для всіх 

східних слов’ян як прояв народовляддя. У літописах вперше згадується про 

народне віче у Білгороді  997  р., у Новгороді  1016  р., у Києві  1068  р. У 

головних містах держав-земель за княжої доби вічові збори набрали 

характеру одного з верховних органів влади.  

Козацька ера характеризується сплеском нapoдної дeмoкpaтії, який 

відбувся y XVI–XVIII ст. і пов’язаний з існуванням феномену козаччини. 

Можемо стверджувати, що вже тоді мирні зібрання набрали особливої 

важливості як механізм впливу на державне і суспільне життя в цілому. На 

козацькій території пaнувала виключнa свoбoда зібрань, слова, пepeсування. 

Козацька рада ствopювала тpибуну громадської дyмки, давала свoбoду 



47 
 

прoтестy проти злoвживaнь влaди, пpиводила в дію механізм змінюваності 

запорозьких yрядовців. Завдяки цим свободам cycпільні лиха й політичні 

пpoтистояння нiколи не сягали на Зaпорiжжі руйнівного апогею [51, с. 55]. Зa 

своєю сyттю це була форма прямого нapoдoвлaддя, що сягaє давньоруського 

вічевого лaдy, oскiльки вища влaдa нaлежaлa збopaм зaпopoжцiв, a не їхнім 

пpедстaвникaм. У нiй збеpiгaлися всi «цивiлiзoвaнi» фopми, тaкi як: гaлaсливi 

збopи, прийняття рішень за силою кpикy, пошук істини шляхом бiйки, 

панування емoцiйних пopивiв, притаманних пoпеpеднiм фopмaм 

безпoсеpедньoї демoкpатiї.  

Серед найвизначніших документів того часу потрібно вказати «Пакти і 

Конституції законів та вольностей Війська Запорізького» від 05 квітня 

1710 р. Цей документ уважається першою у світі Конституцією. У ній 

закріплювався державний суверенітет України, верховенство правового 

закону в державі, забезпечення основних прав простого народу [52, с. 52]. 

Слід зауважити, що для того часу такий спосіб впливу на державне і 

суспільне життя козацтва був своєрідною формою вияву мирних зібрань, на 

яких приймалися і вирішувалися важливі питання їх життя, шляхи розвитку 

та руху вперед, що й дало підґрунтя для ствердження, що тоді почала 

зароджуватися демократія на території сучасної України.  

Важливе державне значення мали Київське повстання 1068 р., Соляний 

бунт 1648 р., а також міські повстання середини XVII ст. Важливо те, що 

історики констатують мирність намірів схожих заходів, які первинно 

намагалися отримати задоволення своїх інтересів ненасильницьким шляхом 

[53, с. 140]. 

У XVIII столітті у документі під назвою «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» маємо письмове засвідчення використання публічних 

зібрань як механізму участі населення у державному житті. У пункті 1 

Артикула I Про магістрати у привілейованих і урядників у непривілейованих 

містах Глави 26-ї «Про магістрат або міський уряд у привілейованих та 

інших менших містах, про міські суди та про інші посади» міститься 
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положення про обрання магістратів на зборах міщан: «… обирати їх мають у 

звичайний час на зборах усіх міщан, ...».  

Знаходження земель України в ХVІІІ–ХІХ ст. у складі імперій з 

поліцейським режимом не сприяло населенню у реалізації права на мирні 

зібрання. Так, до 1905 р. законодавство Російської імперії взагалі не 

визнавало за громадянами ніякого права на проведення публічних зібрань, 

тим більше, з політичними цілями [54, с. 5]. 1890 року був ухвалений Статут 

про попередження і припинення злочинів у ст. 111 якого встановлювалася 

заборона «сходбищ» та зібрань для наради або дії, які загрожують загальній 

тиші і спокою оточуючих, а у ст. 113 зазначалося, що «…коли народ 

збирається у галасливому і безладному скопищі», то поліція повинна змусити 

натовп розійтися по будинках, а у разі потреби можуть бути покликані 

війська. Детально також регулювалися законодавцем порядок заклику військ 

для сприяння «цивільним властям» (додаток до ст. 541 Зводу губернських 

настанов), установлювалася кримінальна відповідальність за участь в 

публічному скопищі (ст. 120–123 Кримінального Уложення). Як зазначає 

В. Ф. Матвєєв, до 1905 р. зазначені норми «виявлялися абсолютно достатніми 

і не викликали потреби в яких-небудь змінах або доповненнях» [55, с. 365].  

В. А. Лизогуб обґрунтовано констатує, що у законодавстві Російської 

імперії другої половини XIX – початку ХХ ст. збереглися істотні обмеження 

основних прав і свобод, зокрема свободи зібрань, оскільки їх законодавче 

закріплення, на думку влади, могло призвести до небажаних для правлячої 

верхівки перетворенням державного ладу та суспільного порядку в країні [56, 

с. 8]. Аналогічні думки висловлюють й деякі російські фахівці, зокрема 

Є. Ю. Дравніна, Є. В. Коновалов, В. А. Коннов та А. В. Васильков [57, 58].  

Із даними твердженнями важко не погодитися, проте з 1905 р. 

положення істотно змінюється. Саме з 1905 року починається 

дореволюційний етап еволюції правового регулювання права мирних зібрань, 

який триватиме до 1917 р. До початку XX ст. у Росії склалася ціла низка 

об’єктивних обставин, дія яких забезпечила процеси нормативної 
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регламентації організації та проведення публічних зібрань. До числа таких 

належать, передусім, високий рівень поширення в суспільстві 

просвітницьких і ліберальних поглядів. Вагомий внесок у процес створення 

сприятливого підґрунтя для подальшої нормативної регламентації зібрань 

зробили представники тогочасної ліберальної думки кінця XIX – початку XX 

ст. Б. А. Кістяківський, М. М. Ковалевський, Н. М. Коркунов, 

П. І.  Новгородцев, В. С. Соловйов і Б. Н. Чичерін, праці яких лежать в основі 

вітчизняної теорії цивільних і політичних свобод, юридичної рівності, 

правової держави і громадянського суспільства [59, с. 463].  

У тогочасних умовах необхідними були певні правові підстави для 

реалізації проголошеної Маніфестом 17 жовтня 1905 р. свободи зібрань. У 

таких умовах у кінці 1905 р. – початку 1906 р. розробляється кілька проєктів 

єдиного законодавчого акта про масові заходи. Підсумком роботи Уряду в 

цілому, а також окремих міністерств і відомств стає прийняття двох актів, які 

з деякими змінами та доповненнями слугували правовою основою 

проведення масових заходів аж до лютого 1917 р. Перший документ – 

Іменний Найвищий указ «Про встановлення тимчасових заходів на додаток 

діючих постанов про зібрання» від 12 жовтня 1905 р., який був актом 

перманентного характеру, розроблений і прийнятий у вельми стислі терміни 

практично без експертизи відповідних міністерств і відомств, основним 

призначенням якого було показати населенню, що злободенне питання 

зрушилося з мертвої точки. Другий акт, що доповнює попередній, – Іменний 

Найвищий указ від 04 березня 1906 р. «Про тимчасові правила про публічні 

зібрання» [60, с. 81]. Останній був уже повноцінним законодавчим актом. 

Тимчасові правила мали вищу юридичну силу на всій території Імперії з 

питань організації та проведення масових заходів [61]. Усі акти, що 

регламентували проведення зборів в окремих місцевостях, були зобов’язані 

відповідати такому положенню. 

Отже, у рамках розбудови засад конституційної монархії було 

закріплено право підданих імперії на зібрання. До того ж зібрання поділилися 



50 
 

на публічні й непублічні. Практичне значення такого поділу зводилося до 

різниці у правовому регулюванні. Відносно непублічних зібрань 

встановлювалася найбільш м’яка форма правового регулювання. Зокрема п. 1 

Тимчасових правил установлював, що «... зібрання, що не вважаються 

публічними, дозволити вільно влаштовувати без заяви і дозволу урядової 

влади ...» [61]. 

Так, публічні зібрання розуміють як зібрання, доступні невизначеному 

числу осіб, або хоча б і певному числу осіб, але особисто невідомих 

улаштовувачам зібрань. Непублічні зібрання розуміються як акції, що 

проводяться у складі тільки одних членів офіційно створеного і законно 

існуючого суспільства або союзу, і де сторонні особи не були присутні. 

Установлюючи право вільно, без спеціального дозволу, проводити 

непублічні зібрання, влада суттєво обмежували число зібрань, які могли бути 

до таких віднесено, через суворі обмеження, встановлені для місць. 

З огляду на це дійшли висновку, що гарантоване Тимчасовим 

положенням 1906 р. право громадян проводити непублічні заходи вільно і без 

повідомлення влади, багато в чому було юридичною фікцією, оскільки не 

дозволяло членам політичних партій проводити зібрання в повному складі з 

залученням на них більшості членів.  

Найбільшу увагу в цьому документі приділено саме регулюванню 

публічних зібрань. Відповідно, про їх проведення бажаючі мали письмово 

заявити начальнику місцевої поліції або іншій відповідній посадовій особі не 

пізніше ніж за три доби до зібрань або до оголошення про проведення 

зібрань, цей строк зростав до семи діб якщо зібрання мали бути проведеними 

«не в місці постійного перебування начальника поліції» [61]. Останній мав 

право заборонити проведення зібрань мета або предмет занять яких 

суперечать кримінальним законам або громадської моралі, або проведення 

яких створює загрозу суспільним спокою та безпеці, або має бути проведено 

в публічних місцях, де проведення зібрань заборонено. Утім, непублічні 
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зібрання дозволялося проводити «без заяв та дозволу урядової влади» [62, 

с. 12]. 

Представники поліції наділялися владою закрити зібрання. Водночас, 

як зазначалося у циркулярі від 14 жовтня 1905 р., одиничний бунтівний 

вигук, тимчасове відхилення зібрань від предмета зборів, зупинений негайно 

головою зібрання, збирання грошей, їх розкидання і передача або листків, 

зміст яких не піддано негайному обговоренню, і тому схожі обставини 

повинні слугувати лише до посилення уваги присутньої на зібраннях 

посадової особи, і в крайньому випадку, до звернення його до голови, що 

наглядає за порядком, або розпорядника із заявою про необхідність 

відновити порядок [1, с. 15].  

До категоричних заборон відносно організації та проведення публічних 

зібрань, які встановлювалися Тимчасовими положеннями, слід також 

віднести заборони щодо перебування на зібраннях окремих категорій осіб. До 

таких належали: особи озброєні, за винятком тих, яким носіння зброї 

дозволено законом; учні молодших і середніх навчальних закладів; малолітні,  

військовослужбовці [61]. 

Загалом варто констатувати, що Тимчасові положення про Зібрання 

1906 р. були міжгалузевим, комплексним актом, який містив і норми щодо 

відповідальності порушників порядку організації і проведення зібрань, і 

норми процесуальні, які визначали підсудність і підвідомчість справ щодо 

порушення встановленого порядку організації і проведення публічних 

зібрань [1, с. 16]. 

Зауважимо, що загальна лібералізація у сфері політичних прав того 

часу знайшла власне відображення й у конституційному проєкті 

М. Міхновського «Основний Закон Самостійної України» 1905 р. Серед 

інших, цей документ передбачав у ст. 24 свободу зібрань, яку відмежовував 

від інших політичних прав, зокрема від право на об’єднання e «спілки та 

згромадження» (ст. 25 проекту) [63]. 
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Дозвільний характер порядку мирних зібрань був скасований 

Лютневою революцією, оскільки вже 03 березня 1917 р. у програмі 

Тимчасового уряду передбачалося забезпечення громадянам свободи зібрань, 

що й було закріплено у постанові цього уряду від 12 квітня 1917 р. «Про 

зібрання та союзи». Пункт 1 цього акта встановлював, що всі громадяни 

«мають право, без особливого на те дозволу, влаштовувати зібрання як у 

закритому приміщення, так і під відкритим небом», при цьому єдиним 

обмеженнями цього права була заборона на зібрання на «рейкових шляхах», 

в інших місцях – зібрання мали проводитися «без перешкод вільному руху», 

на зібрання «не вправі мати доступ озброєні особи, за винятком тих, ношення 

зброї якими дозволено законом» [64, с. 6], тобто підкреслювалася мирність 

правомірних зібрань. Власне саме ця постанова дає змогу стверджувати те, 

що Тимчасовий уряд уперше надав народу свободу зібрань. 

Радянський період 1917–1921 рр. в історії періодизації правового 

регулювання мирних зібрань відзначився відсутністю ефективної державної 

влади, що сприяло вільній реалізації вказаного права. 

У період національно-визвольних змагань українського народу право 

на мирні зібрання було закріплено в окремих з ухвалених документів та 

конституційних проєктів; водночас спеціального законодавчого акта з цього 

приводу не було ухвалено жодною з українських влад 1917–1921 рр. 

Загалoм вартo зауважити, щo Центральна Рада не прийняла власного 

закoну про мирнi зiбрання, а пiдтвердила чиннiсть на теритoрiї України 

згаданого вище дoвoлi демократичної Пoстанoви Тимчасoвoгo Уряду «Прo 

зiбрання i спiлки». Права грoмадян на мирнi зiбрання та свoбoду страйку 

були пiдтвердженi в Кoнституцiї УНР 1918 р., але в умoвах війни вoни не 

були реалізовані [44, с. 26]. 

Відповідно до Третього Універсалу від 07 листопада 1917 р. було 

визнано, що в УНР «має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською 

революцією», зокрема «свободу зібрань, союзів, страйків» [65], фактично 

посилаючись на постанову Тимчасового уряду від 12 квітня 1917 р.  
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За ст. 17 Конституції УНР від 29 квітня 1918 р. «громадянин УНР і 

ніхто інший на території не може бути обмежений в правах, скільки він не 

переступає при тім постанов карного права» [66, с. 29]. У переліку 

відповідних прав відсутня згадка про право на зібрання, водночас один із 

проектів конституції УНР, який зберігся в архівах, крім вказівок про право на 

організацію і на страйк додає ще право «змов» [67, с. 29], під яким можна 

розуміти право на зібрання. 

УНР проіснувала недовго і в листопаді 1920 р. рештки армії Директорії 

УНР, а разом із ними і державні діячі, науковці, громадські активісти, 

перетнули кордон із Польщею і залишилися на чужій території. Таким 

чином, на території Польщі продовжувала існувати легітимна українська 

державна влада, що отримала назву «Державний центр УНР в екзилі», який 

спочатку очолював С. Петлюра. Результатами їх діяльності стали три 

документи – Проект Адміністративного кодексу УНР 1932 р., Проект 

Тимчасового судоустрою УНР 1931 р. і Проект Закону про суди в 

адміністративних справах в УНР 1932 р., які разом вичерпно врегульовували 

та охороняли відносини між людиною і публічною владою [68, с. 9, 14, 19]. 

У Проекті Адміністративного кодексу УНР 1932 р. IX Поділ (розділ) 

присвячений товариствам, спілкам, клубам, з’їздам і зборам, у сучасному 

розумінні правам на об’єднання та мирні зібрання. Щодо з’їздів, нарад і 

конференцій встановлювався дозвільний порядок. Дозвіл надавався або 

погоджувався з Міністром внутрішніх справ або в інших випадках надавався 

управами округових або міських рад. Установлювалися підстави відмови в 

наданні дозволу, – «якщо мета та предмет роботи з’їзду, наради або 

конференції перечать конституції УНР, чинним законам і державним 

інтересам, або коли склад їхніх упорядників чи учасників такий, що згідно з 

чинним законодавством такі з’їзди, наради чи конференції не можна 

допустити [68, с. 136–138]». Також установлювалися строки подачі заяви про 

дозвіл на проведення конкретного заходу – два тижні, а також конкретні 

строки для відповіді на заяву відповідними органами.  
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Збори, походи і маніфестації були виокремленні в окремий звід статей 

у цьому ж розділі кодексу. Кодексом було встановлено дозвільний порядок 

реалізації права на мирні зібрання, а саме у виді зборів, для окремих 

громадян та всіх інших організацій, окрім центральних і місцевих державних 

установ у межах їхньої компетенції та організацій, яким це право надане 

законом або уставом, зареєстрованим чи затвердженим установленим 

порядком, які відповідно не мали отримувати дозвіл для проведення зборів 

[68, с. 138]. Щодо походів і маніфестацій, то тут було встановлено дозвільний 

порядок для всіх без виключень суб’єктів [68, с. 139–140]. 

Як бачимо, такий правовий документ був неабияким надбанням у 

галузі регламентування взаємовідносин між приватними особами і 

суб’єктами публічної адміністрації загалом і права на мирні зібрання 

зокрема. 

Ще одним документом, який варто згадати, була Конституція 

національно-культурної автономії (самоврядування) українців на Далекому 

Сході, ухвалена IV Надзвичайним з’їздом українців у жовтні 1918 р., яка 

передбачала, що зазначена автономія охоплює такі галузі народного життя, 

як його самоорганізацію «при допомозі з’їздів, конференцій, періодичних 

нарад, делегацій, петицій, преси і інше, у такій мірі і засобами, які самі 

визнають потрібними і відповідними» (п. «д» § 6) [69]. Уважаємо, що сам 

формат екстериторіальної автономії фактично зумовлював як право на мирні 

зібрання, так і самоорганізаційні зібрання населення. 

Певна частина конституційних актів ухвалених під час визвольних 

змагань, такі як Тимчасовий Основний закон про державну самостійність 

українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, ухвалений УНР 13 

листопада 1918 р., конституційні акти Карпатської України 1938–1939 рр., не 

містили згадки про право на мирні зібрання, вказуючи лише про 

найважливіші політичні права, такі як право обирати та бути обраним. 

Проєкт «Конституція Української держави», розроблений у вересні 1939 р. 

представником Організації українських націоналістів М. Сціборським, 
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проголошуючи Україну «суверенною, авторитарною, тоталітарною 

державою», не передбачав у розділі IX «Обов’язки та права громадян» права 

на мирні зібрання взагалі [63].  

З 1921 року і аж до занепаду Радянського Союзу розпочинається період 

закріплення права мирних зібрань у радянських Конституціях, проте 

державна політика фактично унеможливлювала проведення «небажаних» для 

себе зібрань. Усі радянські Конституції гарантували трудящим право на 

мирні зібрання, але ця гарантія може вважатися фіктивною. Так, Конституція 

СРСР від 05 грудня 1936 р. (й відповідно Конституція УРСР 1937 р., що її 

дублювала) гарантувала в п. «в» та «г» ч. 1 ст. 125 громадянам СРСР свободу 

зібрань та мітингів і свободу вуличних «рушень» та демонстрацій відповідно, 

але прямо вказувала на необхідність її здійснення «у відповідності із 

інтересами трудящих та з метою укріплення соціалістичного ладу» [5, с. 10]. 

Ґрунтуючись на цій нормі, радянські теоретики прямо визнавали, що в 

СРСР «здійснення політичних свобод припиняється, коли вони 

використовуються проти соціалістичного ладу, всупереч суспільним 

інтересам» та «ухвалено ряд заходів соціального захисту, спрямованих проти 

використання політичної свободи з антидержавною або антигромадською 

метою» [70, с. 11]. 

Водночас у ч. 2 наведеної статті Конституції СРСР 1936 р. указувалося, 

що ці права громадян забезпечуються наданням «трудящим та їх 

організаціям ... громадських будівель, вулиць, засобів зв’язку та інших 

матеріальних умов, необхідних для їх здійснення». Схожі положення щодо 

права на мирні зібрання містилися у ст. 39, ч. 1 ст. 50 Конституції СРСР від  

07 жовтня 1977 р. До того ж радянські автори розуміли свободу зібрань дещо 

інакше, ніж сучасні. Так, вони відносили до форм її реалізації участь 

громадськості в роботі постійних комісій місцевих Рад, у виробничих 

нарадах, громадських обговореннях, у зібраннях на підприємствах, 

будівництвах, колгоспах і радгоспах, у сільських сходах та ін. [70, с. 9, 15].  
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На території УРСР, за даними Ю. А. Дмитрієва небажані владою 

зібрання громадян мали у 20-ті роки ХХ ст. доволі масовий характер. 

Водночас у період з 1929 по 1956 рр. жодних відомостей про неофіційні 

зібрання громадян у радянській та навіть дисидентській пресі немає. Першим 

доволі серйозними подіями у цьому ракурсі в УРСР слід уважати 

заворушення в Донецьку, Артемівську та Краматорську в 1962 р., але 

детальна інформація загального доступу про ті несанкціоновані владою акції 

громадської активності досі відсутня [72, с. 19]. 

Російський дослідник І. С. Колосов виокремлює три періоди розвитку 

інституту права на мирні зібрання в радянській державі: з 1917 по 1937 рр., з 

1937 по 1978 рр. та з 1978 по 1992 рр. відповідно, виходячи насамперед із 

формального змінення декларативних конституційно-правових актів. Так, 

період з 1917 по 1937 рр. цей дослідник характеризує «високою політичною 

активністю громадян» та стверджує, що з 1978 р. «право на проведення 

зібрань знову стало активно використовуватися населенням, хоча й носило 

характер дарованого державою» [29, с. 16]. 

Зростання в 60-ті рр. ХХ ст. кількості несанкціонованих і некерованих 

офіційною владою мирних зібрань в Україні є пов’язаним із рухом 

шестидесятників, водночас більшість небажаних владою громадянських 

виступів того часу відбувалося на офіційно дозволених заходах, у рамках 

вшанування пам’яті видатних українських діячів культури. Знаковими стали 

події 22 травня 1967 р. у Києві, коли після затримання кількох осіб під час 

несанкціонованого владою зібрання та покладення квітів до пам’ятника 

Т. Г. Шевченку приблизно 200–300 осіб пішли до будівлі Центрального 

комітету Компартії УРСР для висловлення протесту та звільнення 

затриманих, проти демонстрантів була задіяна пожежна техніка. Утім, 

протидія влади та ужорсточення кримінального законодавства призвели до 

того, що в Україні «національний рух на кінець 70-х початку 80-х років 

повернувся від відкритих організацій до підпільних» та несанкціоновані 

владою мирні зібрання фактично не проводилися. Ситуація змінилася під час 
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так званої «перебудови», що було пов’язано з лібералізацією режиму 

СРСР  [72, с. 47].  

Весь цей час право на зібрання, мітинги, вуличні походи та 

демонстрації було формально гарантованим у ст. 50 Конституції СРСР. 

Водночас не існувало навіть формального закріплення механізму реалізації 

відповідного права, не було й спеціальної відповідальності за незаконні 

мирні зібрання; відповідні особи притягувалися до відповідальності за 

хуліганство, антирадянську агітацію або участь в масових безпорядках. Як 

зазначають автори часів перебудови, «лише коли в ряді регіонів країни 

пройшла хвиля стихійних мітингів та демонстрацій, місцеві органи 

державної влади стали приймати різноманітні «тимчасові правила», 

«примірні положення» [71, с. 38]. Водночас практика застосування цих актів 

мала чітко витриману тенденцію до дозованого використання громадянами 

мітингів, демонстрацій як форми політичної участі. 

Президією Верховної Ради СРСР був ухвалений Указ «Про порядок 

організації й проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у 

СРСР» від 28 липня 1988 р. № 9306, присвячений врегулюванню питань 

навколо мирних зібрань. 

У цьому акті зазначалося, що здійснення відповідних політичних прав 

забезпечується «наданням трудящим та їх організаціям громадських 

будівель, вулиць, площ та інших місць» [73]. Відповідно до статей 1, 2 про 

проведення мітингу, зібрань, вуличних рухів або демонстрацій уповноважені 

«трудових колективів підприємств, установ та закладів, органів 

кооперативних та інших громадських організацій, громадської 

самодіяльності та окремих груп громадян» мали зробити письмову заяву до 

виконавчого комітету відповідної місцевої ради не пізніш ніж за десять діб до 

наміченої дати проведення зібрань. У заяві мали вказуватися форма, місце 

проведення заходу або маршрути руху, час його початку та закінчення, 

приблизну кількість учасників, прізвища, ім’я, по батькові уповноважених 

(організаторів), місце їх проживання та роботи (навчання), дата подання 
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заяви [73]. 

Виконавчий комітет мав право заборонити проведення мирних зібрань 

за умови, якщо мета їх проведення суперечить вимогам Конституції СРСР 

або республіканської Конституції, та якщо воно загрожує «громадському 

порядку та безпеці громадян». Організатори та учасники мирних зібрань під 

час їх проведення були зобов’язані дотримуватись «радянських законів та 

громадського порядку», учасникам також було заборонено мати при собі 

зброю або «спеціально підготовлені або пристосовані предмети, які можуть 

бути використані проти життя та здоров’я людей, для заподіяння 

матеріальної шкоди державі, громадським організаціям та громадянам» [73]. 

Оскарження рішення виконавчого комітету до суду в законодавстві 

передбачено не було. 

М. І. Скуратов констатував, що зміст цього акта та практика його 

застосування свідчили про «відступ від соціально-політичного призначення 

та конституційної природи політичних свобод», невідповідність дозвільного 

порядку проведення мирних зібрань «загальному принципу правової 

політики … держави: дозволеним є все те, що не заборонено законом» [71, 

с. 40]. Ю. Д. Дмитрієв та В. В. Кунделев прямо вказували на невідповідність 

норм указу Конституції СРСР [72, с. 44].  

У п. 8 Указу від 28 липня 1988 р. передбачалося, що особи, які 

порушили встановлений порядок організації та проведення зібрань, мітингів 

та демонстрацій, несуть відповідальність відповідно до законодавства, також 

ця норма передбачала відшкодування матеріальної шкоди, вчиненої під час 

мирних зібрань їх учасниками державі, громадським організаціям та 

громадянам. Водночас п. 9 цього нормативного документа надав право 

представницьким органам союзних та автономних республік, обласним і 

міським радам право «додатково регламентувати порядок проведення 

зібрань, мітингів, рушень, та демонстрацій, з урахуванням місцевих умов», 

відповідно до республіканських конституцій та вказаного Указу [73].  
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В. Гущин назвав відповідний припис «сумнівним» і висловив 

побоювання, що на місцях він може бути сприйнятий як курс на обмеження 

права на мирні зібрання [74, с. 114].  

Ю. І. Скуратов зауважив, що спроби знайти регіональну специфіку 

порядку проведення мирних зібрань може на практиці стати «способом 

отримання «правової основи» для обмеження процесів демократизації», він 

влучно зауважив, що обсяг політичних свобод не може знаходитися у 

залежності від місця проживання особи, виходячи з принципу рівності 

конституційних прав громадян [71, с. 42]. 

Виконавчі комітети того періоду забороняли проведення мирних 

зібрань «з надуманих, таких що не передбачені законодавством, засад», 

зокрема, голова Ленінського районного виконкому м. Києва взагалі 

заборонив 1988 р. проведення на території району будь-яких мітингів. Це 

рішення було опротестовано органами прокуратури і протест був 

задоволений, але В. Гущин влучно зазначає, що масовості схожих явищ 

сприяла відсутність відповідальності посадових осіб за порушення або 

незаконне обмеження права на мирні зібрання [74, с. 112].  

Ю. І. Скуратов також підтримував думку про необхідність 

встановлення такої відповідальності за завідомо необґрунтовану відмову у 

проведенні мирних зібрань, протидію їх проведенню, безпідставне 

припинення мирних зібрань; водночас така відповідальність повинна мати, 

на його думку, переважно «державно-правовий характер» у виді позбавлення 

посади, розпуску та переобрання місцевої ради та ін. [71, с. 41–42].  

Згодом Президією Верховної Ради Української РСР «з метою 

забезпечення громадського порядку, охорони прав та інтересів громадян під 

час проведення масових заходів» було ухвалено Указ від 3 серпня 1988 р. 

№ 6347-XI «Про відповідальність за порушення встановленого порядку 

організації і проведення зібрань, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій» [75], затверджений Законом Української РСР від 12 листопада 

1988 р. № 6831, що поклало додаткові обтяження на свободу збиратися 
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мирно. Цей акт установлював адміністративну та кримінальну 

відповідальність за порушення зазначеного порядку, але жодного припису 

щодо додаткового регламентування порядку мирних зібрань не містив [75].  

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 03 серпня 1988 р. 

№ 6347-XI також доповнив Кримінальний кодекс Української РСР, 

ухвалений 1960 р., ст. 187-4 «Порушення порядку організації і проведення 

зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» [78].  

Слід указати, що в окремих випадках, особливо у період 1989–1991 рр. 

особи притягувалися до відповідальності за ст. 187-4 Кримінального кодексу 

з політичних міркувань, про що, зокрема, свідчить текст указу Президії 

Верховної Ради Української РСР від 25 серпня 1991 р. № 1433-XII про 

застосування амністії «по кримінальних  справах, порушених в умовах 

найбільш гострого протистояння різних соціально-політичних сил при 

визначенні шляхів утворення української державності» стосовно 

громадянина А. І. Лупиноса, звинувачуваного саме за ст. 187-4 

Кримінального кодексу Української РСР [79]. Варто зауважити, що 

ухвалення указу Президії Верховної Ради Української РСР від 03 серпня 

1988 р. № 6347-XI та відповідні зміни до адміністративного й кримінального 

законодавства вочевидь не були ініціативою керівництва Української РСР. 

Про це свідчить тотожність зазначеного указу та указу Президії Верховної 

Ради Російської РФСР «Про відповідальність за порушення встановленого 

порядку організації і проведення зібрань, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій» від 29 липня 1988 р. [80], тотожність розглянутих ст. 185-1 та 

187-4 положенням ст. 166-1 Кодексу Російської РФСР про адміністративні 

правопорушення та ст. 200-1 Кримінального кодексу Російської РФСР того 

часу відповідно. 

Окрім того, зміст п. 3 ст. 40 Закону Української РСР від 07 грудня 

1990 р. № 533-XII, якій надав виконавчому комітету сільської, селищної, 

міської Ради народних депутатів права вирішення «відповідно до 

законодавства питання проведення зібрань, мітингів, вуличних походів і 
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демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових громадсько-

політичних заходів» та контролю за «забезпеченням організаторами цих 

заходів належного громадського порядку»; цікаво, що назва вказаної статті 

закону від 07 грудня 1990 р. має назву саме «Повноваження в галузі охорони 

громадського порядку», тобто відповідні повноваження ради законодавець 

розглядає не як правозахисні або праворегуляторні, а саме як 

правоохоронні [81]. 

Історичною пам’яткою вітчизняної правової доктрини у сфері мирних 

зібрань також слід уважати відповідні положення конституційних актів 

кримської автономії періоду її становлення. Так, у ст. 66 («Свобода зборів, 

мітингів, вуличних походів та демонстрацій») проекту Конституції 

Кримської Республіки, ухваленому Меджлісом кримськотатарського народу 

29 грудня 1991 р., громадянам Кримської Республіки забезпечувалася 

зазначена свобода зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та 

вказувалося, що «порядок здійснення цих свобод з попереднім 

повідомленням влади встановлюється законом». До того ж окремо 

закріплювалося право громадян брати участь у масових рухах, яке було 

віднесено до права на об’єднання (ст. 62 проекту) [82].  

Право на мирні зібрання було передбачено нормами Конституції 

Республіки Крим від 06 травня 1992 р. та Конституції Автономної Республіки 

Крим від 1 листопада 1995 р. Відповідне право закріплювалося у ст. 32 та 

ст. 29 цих актів, у главі «Політичні права та свободи» відповідно у майже 

незмінному формулюванні. За ним, республіка визнає та забезпечує право 

громадян збиратися мирно та без зброї, проводити збори, мітинги, вуличні 

походи та демонстрації. Заборона на здійснення цього права допускалася 

лише у випадках, передбачених законом; така заборона могла бути 

оскаржена у судовому порядку. Водночас відповідно до вимог ст. 14 

Конституції від 1 листопада 1995 р. здійснення цього права не мало 

порушувати права, свободи та законні інтереси інших осіб, націй і соціальних 

груп, а також не повинно бути спрямованим на нанесення шкоди 
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навколишньому природному середовищу або насильницькому зміненню 

конституційного ладу республіки [83]. 

Із 1991 року починається сучасний період в історії регламентації права 

на мирні зібрання. У незалежній Україні право на мирні зібрання було 

задеклароване Конституцією України у 1996 р. Згідно  зі ст. 39 «… 

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» [41]. 

З того часу розпочався нелегкий процес нормотворчості з питання 

регламентування відносин, які виникають у процесі реалізації права на мирні 

зібрання в Україні. На необхідність унормування зазначених процесів 

вказувалося КС України ще у рішенні від 19.04.2001 № 4-рп/2001 у справі за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 

офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 39 Конституції України про 

завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (щодо законодавчого 

регулювання строків завчасного сповіщення з урахуванням форм мирних 

зібрань, їх масовості та часу проведення). Зазначену позицію підтримано і 

Європейським судом з прав людини неодноразово. Досить тривалий час 

нормотворці в Україні намагалися реалізувати цілу низку законопроєктів з 

вказаного питання, але дотепер жоден із них не набув статусу закону [84]. 

Першою спробою створити спеціальний закон у сфері мирних зібрань 

після рішення КС України № 4-рп/2001 став законопроєкт «Про порядок 

організації та проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 14.05.2002 

№ 0991. У цьому проєкті право на мирне зібрання закріплювалося не лише за 

громадянами України, а й за іноземцями і особами без громадянства, які на 
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законних підставах перебували на території України, встановлювалася 

мінімальна кількість осіб, необхідна для проведення мирних зібрань, а саме 

три особи. Закріплювався повідомний характер проведення мирних зібрань 

для зібрань, чисельність яких не перевищує 50 осіб, без встановлення 

конкретних строків, а саме містилась вимога повідомити завчасно [84].  

Також відомі законопроекти «Про порядок організації і проведення 

мирних заходів та акцій в Україні» від 11.03.2004 р. № 5242-1, «Про збори, 

мітинги, походи і демонстрації» від 23.03.2004 р. № 5242-2. Обидва проєкти 

концептуально, за структурною побудовою і змістом більшості статей, 

збігалися. У них установлювався повідомний характер мирних зібрань. До 

того ж слід зауважити, що у проєктах немає узагальнюючого визначення 

поняття мирних заходів. В обох проєктах дається визначення поняття 

«відкрита територія». Однак далі у проєктах фактично не проводиться 

різниці між заходами, які проводяться на відкритих територіях, і заходами, 

які проводяться у приміщеннях. 

Аналіз наступного законопроекту «Про порядок організації і 

проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 08.04.2004 р. № 5242 

показав, що він за своєю структурою і змістом дублює попередні проєкти. У 

проєкті до переліку заходів, на які не поширюється дія цього Закону, 

віднесені мирні заходи та акції, які проводяться органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, що, на нашу думку, є неправомірним, 

якщо за своїми основними ознаками такі заходи належать до заходів та акцій, 

передбачених цим проєктом. 

Новелами у законопроекті «Про свободу мирних зібрань» від 

15.07.2005 р. № 7819 було надання права особам, чию цивільну дієздатність 

було обмежено судом, та особам, яким не виповнилося 14 років, виступати 

організаторами мирних зібрань. Крім того, у проєкті передбачалась 

можливість проведення мирних зібрань в установах виконання покарань. 

Засудженим особам надавалося право бути організаторами та учасниками 

мирних зібрань. Відповідно до п. 19.3.1 ч. 19.3 ст. 19 проєкту відсутність 
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повідомлення про проведення мирного зібрання не може бути підставою для 

обмеження реалізації права на мирні зібрання, така норма була досить 

прогресивною [84]. 

Наступні законопроекти «Про порядок організації і проведення мирних 

заходів та акцій в Україні» від 30.11.2006 р. № 2646, «Про свободу мирних 

зібрань» від 17.01.2007 р. № 2646-1, «Про порядок організації і проведення 

мирних заходів» від 06.05.2008 р. № 2450 р. не отримали схвального 

оцінювання і не були прийняті.  

2012 року комітет відклав розгляд законопроекту «Про порядок 

організації і проведення мирних заходів» від 12.12.2012 р. № 0918, 2013 р. 

було зареєстровано два інші законопроекти, які визначають порядок 

проведення мирних зібрань «Про свободу мирних зібрань» від 04.07.2013 р. 

№ 2508а, «Про свободу мирних зібрань» від 17.07.2013 р. № 2508а-1, однак 

ці проєкти були зняті з розгляду ВР України в листопаді 2014 р. у зв’язку з 

тим, що вони ніколи не ставилися на голосування у першому читанні. Також 

відомий ще один проєкт закону України «Про гарантії на свободу зібрань», 

який був представлений на розгляд парламенту 07 грудня 2015 р.  

Найбільш комплексними із досліджуваного нами питання є 

законопроєкти № 3587 і № 3587-1 «Про гарантії свободи мирних зібрань» від 

07.12.2015 р. і від 11.12.2015 р. відповідно, які нині є найбільш резонансними 

у цій сфері. За аналізом даних законопроектів Європейська комісія за 

демократію через право (Венеціанська комісія) надала свої висновки, які 

загалом мають схвальний характер. Ці законопроєкти мають бути 

доопрацьовані з урахуванням зауважень Венеціанської комісії і покладені в 

основу нового законопроєкту про мирні зібрання. На сьогоднішній час 

процес законотворчості з питання мирних зібрань триває. 

Проведене дослідження дає змогу провести періодизацію становлення 

права на мирні зібрання в Україні, що демонструє процес еволюції феномену 

права на мирні зібрання в Україні від своєрідної форми безпосередньої 

демократії у найдавніші часи до закріпленої позитивним правом свободи 
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збиратися мирно у її сучасному розумінні: 1) період первіснообщинного 

ладу, коли основні питання вирішувалися на зборах племені, роду; 2) часи 

Київської Русі IX–XIII ст., для якого характерний занепад мирних зібрань під 

монархічною владою князів; 3) Козаччина XV-XVIII ст. ст., для якої 

характерний сплеск народної демократії, де мирні зібрання 

використовувались як ефективна форма впливу на всі сфери життя 

суспільства; 4) імперський період XVIII – початок XX ст., коли мирні 

зібрання були пригнічені імперською владою аж до повної заборони; 

5) дореволюційні часи 1905–1917 рр., коли механізм проведення мирних 

зібрань мав дозвільний характер, під патронатом міліції; 6) радянські часи 

1917–1921 рр., коли відсутність ефективної державної влади сприяла вільній 

реалізації вказаного права; 7) період діяльності УНР у екзилі, протягом якого 

було розроблено важливі акти законотворчості, у сфері права на мирні 

зібрання; 8) радянські часи 1921–1991 рр., коли право на мирні зібрання було 

закріплено в радянських конституціях, але державна політика фактично 

унеможливлювала проведення «небажаних» зібрань; 9) період становлення 

незалежності в Україні з 1991 р. і до 2004 р., що є перехідним від радянщини 

до демократичної європейської держави, коли відбувалося становлення 

громадянського суспільства та утвердження основоположних прав людини, 

який закінчився Помаранчевою революцією, де право на мирне зібрання 

відіграло рішучу роль у боротьбі за інтереси народу й утвердилося як 

ефективний інструмент народовладдя; 10) новітній період із 2005 р. і 

дотепер, протягом якого відбулася Революція Гідності, після подій якої 

вектор соціально-політичних перетворень було повернуто на користь мирних 

зібрань. Для цього періоду характерною є плідна нормотворча робота у сфері 

права на мирні зібрання та робота з вдосконалення правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання для приведення у 

відповідність практики дотримання і реалізації права на мирні зібрання 

Європейським стандартам у сфері прав людини. 
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Усе це засвідчує факт складного і тривалого шляху становлення права 

на мирні зібрання та його правового регулювання у різних країнах світу. 

Очевидно, що рівень реалізації права на мирні зібрання найвищий у часи 

суспільних перетворень, революцій як інструменту реагування на зміни, 

явища у державі. Правове регулювання права на мирні зібрання напряму 

залежить від форми правління в державі, від політичного режиму, державної 

політики і цілком відповідає умовам та особливостям конкретного 

просторово-часового відрізку, а від правового регулювання відповідно 

залежить стан дотримання цього права для кожної особи. 

1.3 Особливості зарубіжного досвіду у забезпеченні реалізації та захисту 

права на мирні зібрання 

 

Ефективне дослідження проблем і шляхів їх подолання у сфері 

забезпечення права на мирні зібрання неможливе без вивчення зарубіжного 

досвіду. Особливу цікавість для доктрини права викликає досвід у сфері 

забезпечення основних прав людини держав, близьких до України за 

правовою системою як, наприклад, ФРН. А також держав із багаторічною 

історією становлення демократії, таких як США, із високим рівнем 

юридичної техніки, з усталеною авторитетною судовою практикою, де панує 

активне громадянське суспільство, а забезпечення основоположних прав 

людини є пріоритетним напрямом діяльності держави. Проте для 

формування всебічного, цілісного розуміння правового механізму 

забезпечення реалізації і захисту свободи мирних зібрань, а також проблем і 

потенційних небезпек, що виникають у процесі забезпечення останнього, 

необхідним уважаємо аналіз ситуації, що склалася у цій сфері у РФ, 

найбільшій державі пострадянського простору. Такий аналіз дасть змогу 

узагальнити можливі ризики, які необхідно врахувати у процесі 

вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації 

та захисту права на мирні зібрання. 
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Відповідно, говорячи про ФРН, варто почати з того, що особливе 

значення права на мирні зібрання у системі прав Німеччини визначається 

місцем його закріплення у ст. 8 Конституції ФРН – «всі німці мають право 

без сповіщення та дозволу збиратися мирно та без зброї». Частина друга цієї 

ж статті містить уточнення, згідно з якою встановлено, що стосовно зібрань 

під відкритим небом це право може обмежуватись законом або на основі 

закону [85]. 

Правове регулювання, присвячене праву на мирні зібрання, міститься у 

системі поліцейського права, яке, у свою чергу, входить як галузь до 

Особливої частини адміністративного права Німеччини. 

Основу національного правового регулювання забезпечення мирних 

зібрань становить Федеральний закон ФРН «Про зібрання, демонстрації та 

походи» (Закон «Про зібрання») від 24 липня 1953 р. у новій редакції від 15 

листопада 1978 року. Ним встановлено повідомний порядок проведення 

мирних зібрань. Положення Закону про зібрання щодо обов’язку сповіщати 

про заходи під відкритим небом і передумови їхнього розпуску чи заборони 

відповідатиме конституційно-правовим вимогам, якщо під час їх тлумачення 

та застосування буде забезпечено таке: 

а) обов’язок щодо сповіщення не поширювався на стихійні 

демонстрації, а його порушення не надавало автоматичного права на розпуск 

чи заборону; 

б) розпуск та заборона застосовувались лише для захисту рівнозначних 

правових цінностей за чіткого дотримання принципу пропорційності та лише 

при безпосередній загрозі цим правовим цінностям, зумовленій 

помітними/розпізнаваними обставинами [86]. 

Зміст цих положень вказує на встановлення режиму максимального 

сприяння реалізації права на мирні зібрання. 

Отже, параграф 1 цього Закону наділяє правом кожного організовувати 

зібрання, демонстрації і ходи та брати участь у таких заходах. У III розділі 
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передбачено такі положення щодо «публічних зібрань під відкритим небом і 

демонстрацій/ходи»: 

«§14 1) Кожен, хто має намір організувати публічне зібрання під 

відкритим небом чи демонстрацію та ходу, повинен сповістити про це 

компетентним державним органам не пізніше 48 годин, вказавши предмет 

зібрання чи демонстрації/ходи.  

2) У сповіщенні потрібно вказати особу, яка нестиме відповідальність 

за керівництво зібранням чи демонстрацією/ходою [86].  

§15 1) Компетентний державний орган може заборонити зібрання чи 

демонстрацію/ходу або висунути певні умови їх проведення, якщо під час 

проведення зібрання чи демонстрації/ходи існує безпосередня загроза 

громадському порядку та безпеці, зумовлена помітними/розпізнаваними на 

час прийняття адміністративного розпорядження обставинами.  

2) Він може розпустити зібрання чи демонстрацію/ходу, якщо про них 

не було сповіщено, якщо існуватимуть відхилення від вказаних у сповіщенні 

даних чи порушення умов, або за наявності підстав для заборони [86].  

Крім того, варто додати, що з огляду на федеративний устрій 

Німеччини кожна федеральна земля має право видавати власні законі про 

мирні зібрання.  

Основний Закон ФРН 1949 р. не розкрив самого поняття «зібрання» 

(Versammlung), яке в німецькій правовій доктрині використовується як 

родовий збірний термін. Ухвалений згодом федеральний закон про свободу 

зібрань в ФРН 1953 р. також не містив легального визначення зібрань. 

Вперше поняття зібрань було конкретизовано в постановах Федерального 

Конституційного Суду Німеччини (ФКС).  

Зокрема, загальне поняття представницького органу було дано ФКС 

ФРН у рішенні по справі Брокдорф від 14 травня 1985 р. [87], а також дещо 

пізніше – 2001 р., коли судді ФКС ФРН розглядали гучну справу, пов’язану із 

проведенням знаменитого «параду любові» в Берліні [88]. І тільки після 

реформи німецького федералізму 2006 р. у регіональному законодавстві 
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федеральних земель Німеччини вперше з’явиться легальне визначення 

зібрань.  

Відповідно до Основного Закону Німеччини (ч. 1 ст. 125а) федеральний 

закон про свободу зібрань у ФРН зберігає свою дію тільки в тих землях і 

тільки до того моменту, поки не буде прийнятий відповідний земельний 

закон про зібрання [89, с. 151]. Однак, через одинадцять років після реформи 

німецького федералізму, тільки п’ять федеральних земель скористалися 

новою законодавчою компетенцією [90, с. 193].  

Так, 2010 р. цим правом скористалася федеральна земля Нижня 

Саксонія, яка має «власне» законодавче регулювання порядку реалізації 

приватними особами права на мирні зібрання. Цей закон дещо ширший, 

порівнюючи з федеральним законом. Це пов’язано з тим, що під час його 

розроблення було враховано положення чималої кількості судових рішень з 

цього питання, прийнятих у різні часи Європейським судом з прав людини, 

ФКС Німеччини, вищими судовими інстанціями загальної юрисдикції.  

Законодавець однією з цих п’яти федеральних земель, а саме Саксонії-

Ангальт, не став фіксувати у своєму регіональному законі поняття зібрань. 

Водночас інші чотири федеральних землі закріпили у своїх законах 

приблизно однакове поняття і схожі ознаки мирних зібрань. Так, наприклад, 

закон про мирні зібрання федеральної землі Баварія (ч. 1 ст. 14) таким 

способом регламентує поняття зібрань: зібрання становить собою спільну 

присутність щонайменше двох осіб, основною метою якого є колективне 

вираження ідей і поглядів, спрямованих на формування громадської думки.  

У законі федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (ч. 1 § 2) мінімальне 

число учасників було збільшено до трьох. Крім того, цікава деталь також 

полягає в тому, що демонстрація позначається регіональними законодавцями 

як «рухливого (що переміщається у просторі) зібрання». 

Таким чином, у ході десятиліть, які пройшли після прийняття 

Основного Закону ФРН, у німецькому законодавстві та правозастосовній 

практиці сформувалося конституційно-правове поняття зібрань у вузькому 
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сенсі цього слова, в якому виділяють такі три основних елементи: мінімальне 

число учасників, місце проведення зібрання і мета зібрання [91, с. 94]. 

За загальним правилом, яке склалося з самого початку завдяки 

правозастосовній практиці, а потім уже в німецькому регіональному 

законодавстві, мінімальне число становить дві особи.  

Доктрина німецького права тут слідує з того, що реалізація мирних 

зібрань передбачає соціальну комунікацію з метою обговореного того, що, 

власне, стало предметом конкретного зібрання, між фізичними особами. Така 

комунікація, зрозуміло, є можливою лише в тому разі, коли таких осіб 

щонайменше дві [92, с. 35]. Виняток являє собою лише земля Шлезвіг-

Гольштейн, де мінімальне число учасників зібрань становить три людини.  

Крім того, слід зауважити, що право мирних зібрань Німеччини зовсім 

не регламентує поодинокі пікети як різновид зібрань. Німецькі правознавці 

розглядають одиночний пікет винятково як форми реалізації свободи думки і 

слова, яку регламентує частина 1 статті 5 Основного Закону Німеччини [91, 

с. 95]. 

Що стосується місця зібрань, то в німецькій юридичній доктрині 

підкреслюється, що учасники заходу повинні фізично бути присутніми в 

місці зібрання. Така ознака виділяється для того, щоб підкреслити, що 

конституційно-правова свобода зібрань не поширюється на віртуальну 

реальність (наприклад, на інтернет-зустрічі в чатрумах).  

Визначальним для правозастосовної практики щодо місця проведення 

мирних зібрань є рішення ФКС ФРН від 22 лютого 2011 р. Цим рішенням 

було поставлено крапку у справі між Fraport AG (німецька компанія, яка 

володіє і управляє міжнародним аеропортом «Франкфурт») та заявницею про 

порушення її права на мирні зібрання шляхом заборони проводити таке на 

території аеропорту. У цій ситуації судом було визнано порушення права на 

мирні зібрання. ФКС зауважив, що свобода зібрань гарантує носіям 

основного права inter alia право вільно визначати місце зібрання. Однак їм не 

надається право доступу до будь-якого місця. Водночас свобода зібрань 
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також не обмежується лише вулицями загального користування. Навпаки, 

вона гарантує можливість проведення зібрань також в інших місцях, у межах 

яких громадські установи відкрили загальний громадський рух [93].  

Місцями загального руху для цілей комунікації є, перш за все, ті місця, 

які відкриті та доступні для загальної громадськості. З іншого боку, відповідь 

на питання, коли таке місце, яке розташоване за межами вулиць, шляхів і 

місць загального користування, може вважатися громадським простором для 

комунікації у розрізі мирних зібрань, може бути віднайдена за допомогою 

концепції громадського форуму. Характерною рисою громадського форуму є 

те, що в його межах може відбуватися безліч різноманітних заходів і справ, 

що призводять до утворення диференційованої і відкритої комунікаційної 

мережі.  

Суд визнав заборону проводити мирні зібрання в цьому випадку 

незаконним і необґрунтованим втручанням, адже вона є непропорційною. У 

цьому випадку обмеження у виді заборони, накладене на заявницю, без 

наявності прогнозованої особливої небезпеки, заборонило їй організовувати 

зібрання на всій території аеропорту протягом невизначеного періоду часу. 

Така заборона не є сумісною зі свободою мирних зібрань [93]. 

Таким чином, без обґрунтованих даних про наявну небезпеку 

громадському порядку і безпеці не можна забороняти мирне зібрання в 

місцях, які відкриті та доступні для загальної громадськості. 

І останній елемент, який, згідно з пануючій в німецькій юридичній 

науці думки, відрізняє зібрання в конституційно-правовому сенсі від інших 

скупчень людей, – загальна мета заходу, яка спрямована на спільне 

вираження ідей і поглядів, щоб у кінцевому підсумку вплинути на 

формування або зміну громадської думки.  

У німецькому праві виділяють такі підвиди мирних зібрань – 

стаціонарні зібрання (збори, мітинги, пікети та ін.) і динамічні зібрання 

(хода, демонстрація, автопробіг та ін.). Як додаткові підвиди зібрань 
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виділяються зібрання під відкритим небом і зібрання у закритих 

приміщеннях [92, с. 33]. 

Особливість норм, які визначають порядок організації та проведення 

мирних зібрань у закритих приміщеннях, полягає в тому, що вони є більш 

«лояльними» щодо організаторів та учасників таких зібрань порівняно з 

нормами, які стосуються мирних зібрань під відкритим небом. Така 

лояльність обґрунтовується тим, що зібрання в закритих приміщеннях несуть 

у собі набагато менший рівень ризику потенційної небезпеки для суспільства 

та держави, а раз так, то обсяг і зміст обмежень реалізації названого права 

може бути меншим. Законодавство Німеччини не покладає на організатора 

обов’язок повідомляти компетентний орган про такий захід [92, с. 34]. 

Судова практика у Німеччині має вагоме значення у процесі 

забезпечення права на мирні зібрання. Саме завдяки судовій практиці в 

Німеччині було розв’язано питання розмежування схожих із мирними 

зібраннями суміжних заходів [92, с. 34]. 

Необхідність вирішення цього питання була пов’язана з тим, що 

адміністративні органи давали неоднозначну кваліфікацію діям, пов’язаним з 

установленням інформаційних пунктів, завданням яких було поширення 

брошур, листівок, флаєрів серед громадян. Тобто в одних випадках такі 

пункти визнавалися формою мирного зібрання, в інших – ні.  

Федеральний адміністративний суд Німеччини з цього приводу 

зазначив, що організація інформаційного пункту не може перебувати під 

захистом гарантованого конституцією права на мирні зібрання. Такі 

інформаційні пункти спрямовані на індивідуальну комунікацію з 

громадянами, які випадково перебувають поблизу останніх і відповідно не 

переслідують мету організації комунікації між громадянами, об’єднаними 

однією позицією [92, с. 36, 37]. 

У цьому розрізі варто згадати про, так звані, «паради 

любові» (fuckparade), учасники й організатори яких вимагали надання таким 

заходам статусу мирних зібрань, проте адміністративні суди Німеччини 
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відмовились відносити паради любові до мирних зібрань у правовому 

розумінні, обґрунтовуючи своє рішення вищезгаданою позицією [88]. 

До сфери захисту права на свободу зібрань зібрання належать тоді, 

коли вони передбачають комунікативну мету шляхом застосування музики та 

танців. Це підтверджується тоді, коли ці заходи комунікативного вираження 

використовуються для впливу на формування публічної думки. Захищеним 

положеннями ст. 8 Основного закону ФРН у таких випадках є 

комунікативний вплив на публічну думку для того, щоб у майбутньому такі 

заходи також можна було проводити, але не власне проведення музичних і 

танцювальних заходів [85].  

Гучним і прецедентним для такої правозастосовної практики 

вважається рішення у справі про заборону демонстрації у Брокдорфі [87].  

У Брокдорфі тривалий час планувалося будівництво атомної 

електростанції, що супроводжувалося численними спрямованими проти 

цього демонстраціями, організованими наприкінці 70-х років, коли набирав 

силу рух за захист довкілля. Ця справа набрала високого резонансу, 

пройшовши всі судові інстанції до Конституційного суду Німеччини, 

результатом чого стала надважлива судова практика у розумінні права на 

мирні зібрання. 

Коли наприкінці 1980 р., після чотирирічної зупинки будівництва стало 

відомо про ймовірність продовження будівельних робіт, на початку 1981 р. 

розпочалась підготовка до великої демонстрації. Підготовчий з’їзд, що 

проходив у Кольмарі з участю 30 громадських ініціатив, вирішив скликати 

велику міжнародну демонстрацію, призначену на 28 лютого 1981 р. [87].  

Преса із самого початку висвітлювала заплановану демонстрацію та 

передбачала її насильницький перебіг. Ландрат Штайнбурзького округу 

розпочав підготовчі планування у січні 1981 р. У середині лютого було 

вирішено застосувати «попередження» як перший захід на випадок, якщо 

негайно не надійде сповіщення про демонстрацію. У понеділок, 23 лютого 

1981 р., без схожого сповіщення/попередження він прийняв адміністративне 
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розпорядження, яким заборонив проведення запланованої демонстрації, а 

також будь-якої іншої демонстрації, спрямованої проти спорудження атомної 

електростанції, у строк із 27 лютого до 01 березня 1981 р. на території, яка 

охоплює близько 210 км2. В обґрунтуванні цієї заборони зазначалось, що 

всупереч положенням законодавства досі не було отримано сповіщення. 

Однак і за наявності сповіщення/повідомлення захід потрібно було б 

заборонити. Варто зважати на те, що на заклики до демонстрації цілком 

ймовірно могли приєднатися до 50 тис. учасників, серед яких значну 

кількість осіб становили ті, хто мав намір насильницьким шляхом зайняти чи 

зруйнувати будівельний майданчик, а також учинити акти насильства проти 

осіб чи майна. Ці побоювання спирались, з одного боку, на повідомленнях із 

газет, а особливо, на більш детально процитовані відомості з листівок 

багатьох угруповань, які однозначно свідчили про те, що у більшості своїй 

вони прагнули провести немирний захід, спрямований на застосування 

насильства, або, щонайменше, схвалювали застосування сили [87].  

Так само як і деякі інші особи після прийняття заборони, скаржники 

будучи членами правління «Всесвітнього союзу для захисту життя – 

земельне об’єднання Гамбурга» у письмовій заяві від 24 лютого 1981 р. 

(вівторок) сповістили органи про демонстрацію. Ландрат указав про 

адміністративне розпорядження та заборону, наведену в ньому. Скаржники 

негайно подали заперечення у відповідь на заборону, а також на 

адміністративне розпорядження, адміністративний суд Шлезвіг-Гольштейну 

підтримав заборону. Вищий адміністративний суд пояснив, що він визнає 

спірну заборону правомірною, зважаючи на зрозумілі/очевидні на цей час 

фактичні обставини справи [87].  

Незважаючи на це, велика демонстрація з участю понад 50 тис. осіб 

відбулась. Вона переросла у сутички й конфлікти [87]. Щодо питання, як 

діяла поліція в умовах несанкціонованого, заздалегідь забороненого мирного 

зібрання, то поліція повністю реалізувала принцип тісної співпраці, всіляко 

сприяла реалізації громадянами свого основоположного права на мирні 
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зібрання, максимально можливо виконуючи обов’язок щодо забезпечення 

громадської безпеки і порядку, навіть на вимогу учасників зібрання вирішила 

дозволити після обшуку також проходити загорожі будівельних майданчиків 

атомної електростанції. Тобто, маємо ситуацію, коли органи охорони 

правопорядку цілком, розуміючи важливість права на мирні зібрання у 

демократичному, плюралістичному, толерантному суспільстві, сприяли 

адекватній реалізації цієї свободи, доклавши максимальних зусиль з охорони 

громадського порядку і безпеки навіть в умовах заборони мирного зібрання 

органами влади [87].  

У законодавстві Німеччини підкреслено позитивні зобов’язання 

держави щодо забезпечення права на мирні зібрання. Так, державні органи 

зобов’язані за зразком мирно проведених великих демонстрацій сприяти 

проведенню зібрань та не залишатись зв’язаними межами перевіреного 

досвіду без достатньої підстави. Чим сильніше організатори демонструють 

готовність до односторонніх заходів, що формують довіру, або до взаємодії зі 

сприяння проведенню демонстрацій, тим вищий встановлюється поріг для 

владних втручань в умовах загрози громадській/публічній безпеці. Якщо не 

потрібно остерігатись того, що демонстрація матиме загалом немирний 

перебіг чи що організатор або його прибічники сприятимуть чи щонайменше 

схвалюватимуть такий (немирний) стан справ, то мирні учасники 

залишаються захищеними свободою зібрань, гарантованою Конституцією 

кожному громадянину, навіть тоді, коли існуватиме ймовірність заворушень 

з боку окремих осіб чи їхньої меншини [87].  

Дослідивши законодавство і практику Німеччини у сфері забезпечення 

свободи мирних зібрань, професор Р. С. Мельник пише, що з огляду на 

специфіку права на мирні зібрання законодавство Німеччини окремо 

визначає повноваження поліції в цій сфері. Зокрема, принциповим є питання 

про розмежування повноважень поліції та відділу підтримки порядку 

відповідного муніципалітету в цій сфері. Визначено, що органи поліції 

«відповідають» за мирне зібрання з моменту його початку. До цього часу, 
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тобто з моменту повідомлення про захід організатором і до його початку, 

здійснення будь-яких організаційних дій покладається на відділ підтримки 

порядку муніципалітету [92, с. 34]. 

Стаття 6 Закону про зібрання покладає на уповноважених осіб органів 

місцевого самоврядування також і обов’язок організовувати попередню 

консультацію з організатором (організаторами) зібрання, яка відбувається 

після надходження до адміністративного органу інформації про заплановане 

зібрання [86]. Основний аспект, який береться тут до уваги, це: організація 

безпеки учасників зібрання та організація безпеки інших громадян, 

підтримання порядку. Консультативну зустріч посадової особи органу 

місцевого самоврядування з організатором (організаторами) зібрання 

спрямовано на детальне обговорення та узгодження всіх можливих питань, 

які стосуються запланованого заходу, зокрема: уточнення місця проведення 

зібрання та плану розміщення необхідних інфраструктурних елементів 

(стендів, палаток тощо), способів забезпечення безперешкодного руху 

транспорту, маршруту руху учасників зібрання містом тощо. Необхідно 

зауважити, що в таких консультативних зустрічах бере участь також і 

відповідальний офіцер поліції, причому обов’язково той, який перебуватиме 

на чергуванні в день проведення зібрання. Завдяки такій процедурі 

забезпечуються знайомство та встановлення персональних контактів між 

усіма «центральними» учасниками майбутнього публічного заходу, що може 

стати у нагоді вже під час проведення відповідного заходу. Одним із питань, 

яке обов’язково обговорюється під час таких консультативних зустрічей, є 

питання про прибирання сміття, яке можуть залишити після себе учасники 

зібрання.  

Першочерговим завданням поліції має бути гарантування 

безперешкодної реалізації основних прав на свободу поглядів/думки та 

свободу зібрання. Особливо важливою вважається принципова готовність 

всіх причетних до мирного зібрання осіб до діалогу та тривалий контакт, 

який породжується цим. Він сприятиме обопільному розумінню, полегшить 
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оцінювання стану справ усіма причетними особами та виконання своїх 

завдань, а також приведе до більш спокійного сприйняття конфліктних 

ситуацій. Поліція не може не зважати на правопорушення, однак завдяки 

гнучкій, прийнятній у відповідній ситуації та пропорційній реакції повинна 

намагатися уникнути ескалації, стримуватись під час використання своєї 

владної монополії на застосування сили та переходити до нових мирних 

форм дій, спираючись на відповідну оборонну поведінку та застосування 

заходів впливу [87].  

Також варто зауважити, що обов’язок щодо забезпечення мирного 

характеру зібрання лежить не на організаторах заходу, а саме на поліції. 

Якщо передбачених законодавством заходів недостатньо, щоб забезпечити 

мирний перебіг заходу, слід застосовувати крайній засіб впливу – розпуск 

зібрання. 

Публічне зібрання, яке загрожує національній безпеці, порядку, 

пов’язане з учиненням злочинів або порушенням прав і свобод інших людей, 

може бути визнано немирним відповідальним офіцером поліції, який, 

уповноважений прийняти рішення про його примусове припинення. Проте 

необхідно взяти до уваги той факт, що публічне зібрання не буде визнано 

немирним, якщо протиправні дії вчиняються однією чи кількома особами.  

Рішення про припинення публічного зібрання, будучи особливим 

різновидом адміністративного акту – актом-дією, має бути доведено до 

учасників зібрання триразовим повторенням вимоги припинити зібрання та 

негайно розійтися. Залежно від обставин можуть використовуватися 

відповідні технічні заходи (гучномовці). Обов’язковим є документування 

(способом звуко- чи відеозапису) факту віддання працівником поліції наказу 

про примусове припинення зібрання [94, с. 41, 42]. 

Доволі часто органи поліції дізнаються про публічне зібрання вже після 

його початку. У схожих ситуаціях, залежно від чисельності зібрання, на 

місце його проведення виїжджають працівники поліції, які мають насамперед 

установити особистість його організатора. Це робиться для того, щоб 
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узгодити з ним питання про тривалість зібрання та його локалізацію, 

дізнатися про предмет останнього. У ході схожого спілкування 

встановлюють, чи є таке зібрання спонтанним (ч. 5 ст. 5 Закону) або воно 

сплановане заздалегідь, однак розпочате без обов’язкового завчасного 

повідомлення [86]. Схожа бездіяльність є неправомірною; її наслідком може 

бути притягнення організатора зібрання до адміністративної відповідальності 

у виді штрафу до трьох тис. євро (абзац 4 ч. 1 ст. 21 Закону) [94, с. 43]. 

Варто також звернутися до німецького прикладу комунікації 

організаторів зібрань і адміністративних органів у процесі реалізації права на 

мирні зібрання. Так, наприклад, у деяких землях Німеччини існує 

антиконфліктна поліція з комунікації, яку можна визначити за спеціальним 

одягом, вони надають підтримку у сприянні зібранням. У Мюнхені, 

співробітник поліції з комунікації був призначений контактним пунктом для 

організатора зібрання, спостереження за яким здійснювало БДІПЛ [95]. Така 

співпраця між поліцією і демонстрантами підвищить шанс, що поріг для 

втручання поліції проти зібрання буде піднятий.  

Однак зрозуміло, що становище права на мирне зібрання у Німеччині 

не є ідеальним. Так, наприклад, БДІПЛ, проводячи моніторинг мирних 

зібрань у Німеччині, зазначили, що тут зафіксовані непоодинокі випадки, 

коли недотримання формальних вимог закону є достатньою підставою для 

розгону мирних зібрань (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про 

намір провести мирне зібрання), що не відповідає міжнародним стандартам. 

Також було звернено увагу на відсутність чітких та індивідуальних 

розпізнавальних знаків у співробітників поліції, які охороняли порядок під 

час мирних зібрань у Німеччині, що не відповідає передовій міжнародній 

практиці [95].  

Отже, механізм адміністративно-правового забезпечення у ФРН є 

досить ефективним і налагодженим. Рівень дотримання права на мирні 

зібрання досить високий, що забезпечує безперешкодне функціонування 

демократії і громадянського суспільства. 
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Підсумовуючи, варто зауважити, що організація та проведення мирних 

зібрань у Німеччині засновані на кількох основних принципах, яких 

здебільшого дотримуються всі учасники названої процедури. Насамперед – 

це непорушність права приватних осіб на участь у мирному зібранні. 

Обмеження реалізації цього права пов’язуються лише з необхідністю 

гарантування громадської безпеки та порядку [94, с. 44]. А також це принцип 

позитивних зобов’язань держави і пропорційності втручання у свободу 

мирних зібрань. 

Такі принципи є основоположними для праворозуміння і 

правозастосування у сфері забезпечення права на мирні зібрання. Під час 

розбудови системи законодавства, присвяченого питанням реалізації права 

мирних зібрань в Україні, необхідним є врахування позитивного досвіду 

нормативного регулювання, а також доктринального вивчення підвалин 

права на мирні зібрання. Деякі позитивні аспекти забезпечення права на 

мирні зібрання варто запозичити і закріпити на законодавчому рівні в 

Україні, серед яких, наприклад, концепція позитивних зобов’язань держави у 

сфері мирних зібрань, визнання спонтанних мирних зібрань, деталізовані 

повноваження поліції у процесі реалізації права на мирні зібрання, у тому 

числі, співпраця поліції із демонстрантами, обов’язок органів місцевого 

самоврядування проводити консультативні зустрічі з організаторами мирних 

зібрань також корисним у досвіді Німеччини є визначення місць проведення 

мирних зібрань – як будь-яких публічних, до яких відкритий доступ загальної 

громадськості, незалежно від форм власності. 

Визначаючи місце права на мирні зібрання у правовій культурі США, 

необхідно зауважити, що право на мирні зібрання визнано найвищою 

цінністю і одним із головних інструментів демократичного суспільства в 

США. Загалом історія становлення США багато в чому завдячує саме цій 

основоположній свободі. Право мирних зібрань тут пройшло свій непростий 

шлях, тому його необхідно розглядати саме в історичному ракурсі. 
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Незважаючи на те, що більшість американців негативно ставиться до 

використання нетрадиційних форм участі для вираження протесту проти 

політики уряду, громадяни США схильні вдаватися до демонстрацій 

приблизно в тій же мірі, що й громадяни європейських демократій [96, с. 19]. 

На думку американських  дослідників К. Джанда, Д. Беррі, Д. Голдмана 

та К. Хула, «всупереч поширеній думці, що американці байдужі до політики, 

вони більш схильні до участі в акціях політичного протесту різного роду, ніж 

громадяни в інших демократичних державах» [97, с. 204].  

Зазначений висновок підтверджується практикою масових виступів 

США, аналіз якої дозволив виділити такі основні форми масової політичної 

поведінки: скандування лозунгів під вікнами офіційних осіб, пікети, паради, 

мітинги, бойкоти, марші як форма вираження політичного протесту, 

демонстрації, страйки та зайняття будівель [96, с. 20].  

Творці Білля про права заклали право на свободу мирних зібрань, зміст 

якого включав свободу об’єднань і свободу слова, у фундамент 

демократичної системи США. Це право лежить в основі деяких з найбільш 

важливих соціальних рухів в американській історії – аболіціонізму, руху за 

виборче право жінок, за трудові та громадянські права [98, с. 14]. 

На противагу європейській практиці позитивної регламентації права на 

мирні зібрання, на значній території США та Великобританії взагалі не існує 

формальних правил проведення мітингів, а регулювання здійснюється 

відповідно до звичаїв [98, с. 14]. 

США як країна, що є зразком сучасної демократичної держави, 

пройшла свій непростий шлях становлення, утвердження і дотримання 

свободи мирних зібрань. Історію випробування американського суспільства 

свободою мирних зібрань наукова спільнота США поділяє на шість основних 

періодів: 1) кінець VIII ст. – перше випробування свободи мирних зібрань 

Демократично-республіканськими об’єднаннями; 2) свобода мирних зібрань 

у період до громадянської війни у США; 3) становлення концепції свободи 

мирних зібрань федерації та окремих штатів протягом Громадянської війни; 
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4) відстоювання свободи мирних зібрань суфражистками, активістами 

громадянських прав і трудовими організаціями протягом Прогресивної ери; 

5) кульмінація у питанні права на мирні зібрання між двома світовими 

війнами; 6) занепад ідеї права на свободу мирних зібрань у період розпалу 

лібералізму середини ХХ ст. [99, с. 158, 159].  

Виокремлюють три спільні ознаки, характерні загальному розумінню 

права на свободу мирних зібрань. По-перше, групи людей, які зверталися до 

права на свободу зібрань, як правило, відрізнялися своїми поглядами від 

більшості. По-друге, спосіб існування і здійснення самих зібрань мав бути 

окремим від політичної сторони життя держави. Нарешті, зібрання самі по 

собі були формою експресії – паради, страйки, мітинги, походи [99, с. 158].  

У процесі утвердження безперешкодної реалізації права громадян на 

свободу мирних зібрань у США виникла дискусія навколо дослівного 

формулювання статті, що містить конституційне право на свободу мирних 

зібрань. По-перше, постало питання щодо двох слів у тексті цієї статті: 

«загальне благо». Коли Перший з’їзд Конгресу був скликаний 1789 р., щоб 

розробити поправки до Конституції, він взяв до уваги пропозиції, 

представлені кількома штатами.  

Вірджинія і Північна Кароліна запропонувала однакові поправки, що 

стосувалися права на зібрання: «Люди мають право мирно збиратися разом, 

щоб спілкуватися для загального блага, або щоб консультувати своїх 

представників» [99, с. 158].  

Нью-Йорк і Род-Айленд запропонував дещо інше формулювання, 

підкресливши, що люди збираються на «їх» загальне благо: «Люди мають 

право мирно збиратися разом, щоб спілкуватися для їх загального блага, або 

щоб консультувати своїх представників». Визнання загального блага людей, 

які збираються, а не загального блага держави дає зрозуміти, що інтереси 

людей, які збираються, не мають прирівнюватись до інтересів тих, хто 

перебуває при владі.  
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У результаті дійшли висновку, що коли право на зібрання охоплює 

загальне благо, як це визначено державою, то свобода зібрань як засіб 

протесту або незгоди буде позбавлене змісту [100, с. 49]. 

24 серпня 1789 р. Конгрес схвалив варіант поправки, що зберіг 

формулювання на «їх загального блага». 

Окрім того, розгорнулася дискусія навколо питання про самостійність 

права на мирні зібрання чи його об’єднання із правом на звернення. У 

процесі дискусії виникла ще й третя позиція, згідно з якою стверджувалася 

відсутність необхідності законодавчого закріплення цього права через те, що 

таке право є природнім і не потребує закріплення [99, с. 159].  

Остаточний текст статті закріпив широке розуміння зібрань за двома 

способами. По-перше, він не обмежує цілей зборів для загального блага, тим 

самим непрямо дозволяє збори для цілей, що можуть бути несумісними з цим 

благом. По-друге, не обмежуються зібрання цілями звернення до уряду. 

Загалом, доктрина права США тлумачить право на свободу мирних 

зібрань як презюмоване право приватних осіб утворювати і брати участь у 

мирних, некомерційних зібраннях. Це право могло бути обмежено, коли 

існують нагальні підстави вважати, що таке зібрання створює реальну 

небезпеку суспільним інтересам і громадському порядку [99, с. 159].  

Свобода зібрань у США вперше зіткнулася з випробуванням, коли 

загострився конфлікт між прибічниками Федералістів і Республіканців. Тоді 

по США прокотився сплеск громадянської активності у виді мирних зібрань і 

об’єднання в певні організації. Перша з таких організацій була створена у 

Філадельфії в березні 1793 р. Протягом наступних трьох років ще десятки 

з’явилися в більшості великих міст у США. 

Ці об’єднання незмінно стверджували право громадян на мирні 

зібрання. Резолюція об’єднань Вашингтона, Північної Кароліни 1794 р. 

затвердила: «Це невід’ємне право вільних і незалежних людей збиратися 

разом у мирний спосіб, щоб обговорювати вільно будь-які питання, що є 

предметом громадського занепокоєння» [100, с. 63].  
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Ці організації втілювали ідею народного суверенітету і демократії, де 

роль громадянина не обмежується періодом голосування, а спричиняє 

активну і постійну участь у політичному житті. Зібрання цієї епохи були 

самоусвідомленим виразом політичних поглядів. Зібрання, які 

організовувалися під егідою республіканських сил, залучали жінок, бідних і 

чорних американців [99, с. 159]. 

Федералісти негативно ставилися до схожих заходів. На сторінках 

профедералістського Вісника США неодноразово попереджали, що вони 

сприяють руйнівним тенденціям і підбурюють на повстання. Офіційна 

позиція Президента наголошувала на тому, що самостійно створені 

організації сприяли насильницьким повстанням у державі.  

Слідуючи зверненню Вашингтона, Сенат, контрольований 

Федералістами, засудив самостійно створені організації і проведені ними 

заходи. Палата представників, на противагу, дійшла висновку, що її осуд 

буде «суворим покаранням» і матиме негативні наслідки для майбутнього 

вільного вираження своїх поглядів і переконань [99, с. 159].  

У наступні роки свобода мирних зібрань зіткнулася із труднощами, 

пов’язаними із звичною у той час дискримінацію на основі ознак расової або 

статевої відмінностей. Як природна відповідь на укорінену в повсякденне 

життя дискримінацію набули оберту такі громадські рухи за права і рівність 

всіх людей у США як аболіціонізм і суфражизм, тоді свобода мирних зібрань 

стали своєрідним індикатором політики штатів і держави в цілому як до цих 

рухів, так і до самих зібрань [101, с. 89].  

Наприкінці XIX ст. своє продовження отримав процес формування 

розуміння свободи зібрань як в науці, так і в судовій практиці. Свобода 

зібрань розглядалася як право народу мирно збиратися з метою звернення до 

Конгресу для задоволення скарг, або з будь-якого іншого питання, 

пов’язаного з повноваженнями національного уряду, і як таке, що 

знаходиться під захистом і гарантується США. 
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Судова практика цього періоду американської історії була зведена до 

твердження, що будь-яке обмеження права на свободу мирних зібрань є 

неприпустимим. Адже будь-які обмеження свободи мирних зібрань 

руйнують експресивні форми протесів громадян, які є найбільш природним 

продуктом спільних цілей та споріднених інтересів громадськості. 

Протягом Прогресивної ери туманне розуміння свободи зібрань 

виявилося найбільш очевидно у практиці трьох політичних рухів: 

відроджений жіночий рух, хвиля політичної активності серед афро-

американців, і набуваючий все більшої актуальності та популярності 

трудовий рух [101, с. 91].  

Наприкінці XIX ст. широкого поширення набули трудові конфлікти, які 

стали наслідком стрімкого розвитку індустріалізації та імміграції, і призвели 

до масових мирних зібрань [99, с. 160].  

Великий страйк 1877 р. залучив понад 100 тис. працівників по всій 

країні і зупинив більшу частину транспортної системи країни. Проте ці 

зусилля груп робітників у ході трудового руху залишилися в основному 

невизнаними, а їх прямі заклики до свободи зібрань не були сприйняті 

всерйоз. Справжні вагомі результати у процесі звернення до свободи мирних 

зібрань здобули 1905 р. індустріальні робітники світу. 

Міжвійськові роки мали своїм результатом піднесення свободи мирних 

зібрань. Події цих років принесли одні з найбільш відомих слів в 

американській юриспруденції: «Ті, хто виборов нашу незалежність вірили, 

що свобода мислити, як ви забажаєте і говорити те, що ви думаєте, є 

невід’ємним для відкриття та розповсюдження політичної істини; це 

означало також, що без свободи слова і зібрань обговорення були б марними; 

що з ними, обговорення дає, зазвичай, адекватний захист від поширення 

неправдивої інформації; що є найбільшою загрозою для свободи неактивної 

частини населення; громадське обговорення є політичним обов’язком і це 

має бути основоположним принципом американського уряду» [100, с. 73].  
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Уперше було піднято питання зв’язку свободи слова і свободи зібрань. 

Зв’язок між свободою слова і зібрань передбачав два важливих аспекти. По-

перше, він визнає, що погляди, які висловлює група, що зібралася включають 

в себе не тільки висловлені слова присутніх, а й експресивний месседж, 

притаманний самому акту їхнього зібрання. По-друге, він підкреслює, що 

права свободи слова і зібрань не обмежені у часі.  

1939 року в Нью-Йорку було влаштовано всенародне святкування, 

присвячене чотирьом основоположним свободам, – свободі віросповідання, 

свободі слова, свободі преси та свободі мирних зібрань. Ідея цього заходу 

полягала у тому, щоб показати, що ці основоположні свободи, міцно 

закріплені у правовій системі США [99, с. 160]. 

Характерною рисою для цього періоду американської історії стало те, 

що свобода мирних зібрань стала постійно фігурувати в низці інших трьох 

базових свобод, свободи віросповідання, свободи слова і свободи преси. 

Свободу мирних зібрань вбачали найбільш істотним і вагомим правом із 

чотирьох, яке, фактично, виступає гарантією трьох інших прав [99, с. 160].  

Президент Рузвельт 06 січня 1941 р. у своєму зверненні до Конгресу 

про становище держави проголосив чотири основні свободи людини. 

«Промова чотирьох свобод» Рузвельта закликала до поваги свободи слова і 

поглядів, свободи віросповідання, свободи від нужди і свободи від страху. 

Нове формулювання чотирьох стовпів демократії не містило свободи мирних 

зібрань. Сім місяців по тому Рузвельт і Черчилль включили нові чотири 

свободи в Атлантичну Хартію. Ще пізніше Рузвельт дав розпорядження 

створити монумент новим Чотирьом свободам. 

Хоча «Чотири свободи Рузвельта» не мали у своєму переліку свободу 

мирних зібрань, воно не зникло з обріїв політичного і правового дискурсу. 

Такий поворот став поштовхом до сплеску громадської активності на 

підтримку свободи мирних зібрань [99, с. 160].  

Пізніше 1941 р. по всій країні відзначали 150-річчя Білля про права. 

Комітет з святкування цієї дати, із президентом Рузвельтом як головою, 



86 
 

офіційно оголосив свободу слова, віросповідання, преси і зібрань стовпами, 

які тримають храм свободи відповідно до законодавства. Через кілька днів 

відбувся напад на Перл Харбор і у відповідь Президент Рузвельт наклав 

обмеження на користування громадянськими свободами загалом і свободою 

мирних зібрань зокрема, японським американцям. Позиція судів із цього 

питання полягала в тому, що обмеження свободи зібрань можливе лише за 

умови реальної небезпеки суспільним інтересам [99, с. 160].  

На підтримку свободи зібрань 1947 р. виступила виконавча гілка влади 

в особі Комітету з громадянських прав. Комітет беззастережно виступив 

проти будь-яких спроб накласти спеціальні обмеження на права людей вільно 

комунікувати і збиратися мирно. 

До середини 1960-х років єдині випадки звернення до свободи зібрань 

в судових справах були ті, що захищали права афроамериканців, які брали 

участь у мирних демонстраціях за громадянські права. До кінця 1960 р. право 

на свободу мирних зібрань було значною мірою обмежено до таких форм, як 

протест і демонстрація [99, с. 160]. 

1983 року суд прибрав залишки пережитків свободи зібрань за 

допомогою аргументації у своєму рішенні по справі Освітянська Асоціація 

Перрі проти Асоціації місцевих педагогів Перрі через свободу слова. 

Починаючи з цієї справи, навіть справи, пов’язані з протестами чи 

демонстраціями, тепер могли бути вирішені без посилання на свободу 

мирних зібрань. З цих подій почався процес асиміляції права на свободу 

мирних зібрань з іншими правами [99, с. 160]. 

Принаймні частина причин, через які відбувалося спрощення свободи 

мирних зібрань, стала поява і закріплення іншого права – визнане в судовому 

порядку право на об’єднання. Відбулося зближення і наступне заміщення 

права на свободу мирних зібрань правом на свободу об’єднань.  

Об’єднання в американській доктрині розумілося як функціональний 

полігон для участі груп, організацій для демократичного оформлення волі 

більшості [99, с. 161].  
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Право на свободу об’єднань вміщувалося у широке тлумачення змісту 

права на свободу мирних зібрань. Можна стверджувати, що в американській 

правовій традиції право на свободу об’єднань є тісно пов’язаним із правом на 

свободу мирних зібрань. Право на свободу мирних зібрань може бути 

інтерпретоване у вузькому розумінні й тоді воно охоплює тільки сам 

фізичний акт зібрання у парку, на площі, на вулиці. Це право так само може 

розглядатись і в широкому розумінні й тоді воно вміщує у свій зміст, окрім 

фізичного акту зібрань, осіб, які об’єднались у певні організації для 

просування і захисту своїх поглядів та ідей [101, с. 92]. 

Нині у США законодавчі вимоги до проведення мітингів і маніфестацій 

перебувають у віданні влади штатів. Наприклад, у Нью-Йорку заявку на 

проведення мітингу треба подавати за 45, у Лос-Анджелесі – за 40, а у 

Вашингтоні – не менше ніж за 15 днів. 

У деяких містах заборонено проведення мітингів у безпосередній 

близькості від урядових і адміністративних будівель. У деяких містах 

існують обмеження протяжності маршруту походів, а в деяких, щоб 

отримати дозвіл, доведеться заплатити 300 доларів США. 

Несанкціоновані акції підпадають під визначення «публічні 

заворушення», що ставлять під загрозу громадський спокій. У поліції в 

такому випадку є право розганяти маніфестації та заарештовувати 

найбільш активних учасників [102]. 

У штаті Іллінойс заборонено проведення зібрання біля 

адміністративних будівель, заборонено проведення маршу, зборів, мітингу 

або масового збирання на проїзній частині (за виключенням випадків, якщо 

кількість учасників такого заходу, на думку керівника місцевих 

правоохоронних органів, не створить перешкод руху транспорту) [102]. 

Варто зауважити, що правовою основою для забезпечення реалізації 

гарантованого Першою Поправкою до Конституції США права на мирні 

зібрання, виступає судова практика, так звані, кейси. Резонансні справи в 

сфері забезпечення права на мирні зібрання створюють масив своєрідних 
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правил, норм, вироблених суддівським розсудом у певних життєвих 

ситуаціях і виступають основою для адміністративно-правового 

забезпечення, реалізації та захисту порушеного права на мирні зібрання.  

Наприклад, Верховний суд США у справі Шатлворс проти міста 

Бірмінгем постановив, що відмова у проведенні мітингу не повинна 

ґрунтуватися на особливому повноваженні посадової особи. Влада однак 

може встановити певні вимоги, які повинні бути дотриманими і не 

загрожувати конституційним засадам безпеки. Влада повинна обирати 

найменш обтяжливі обмеження для досягнення вищезгаданої мети [103].  

У справі США проти Крукшанка зазначено, що «громадяни мають 

право мирно збиратися для консультувань та подачі скарг щодо 

виправлення зловживання владою» [104].  

У деяких штатах США для проведення мітингів необхідно 

задовольняти певні вимоги. Так, наприклад, в одному парку в Чикаго, штат 

Іллінойс для проведення зібрань необхідно отримати дозвіл на його 

проведення (під час перевищення ліміту в 50 осіб). У справі «Томас проти 

Чикаго Парк Дистрикт» зазначено, що відповідальний за цей парк директор 

відмовив у проведенні мирного зібрання за легалізацію марихуани не з 

метою цензури та обмеження свободи вираження думок, а для 

недопущення неконтрольованого використання простору парку, вчинення 

дій, що суперечать правилам парку [105]. 

У справі Хаг проти Комітету індустріальної організації суд зауважив, 

що уряд може регулювати привілеї для вираження думок на вулицях та 

парках, але не може відбирати цей привілей загалом [106].  

Кейс Файнер проти Нью-Йорка показав, що учасник може бути 

заарештований не за зміст своєї промови, а за прямі заклики до бунту проти 

влади [107]. У справі Джонс проти Пармлей суд указав, що Перша 

поправка не забезпечує право на мирні зібрання, якщо вони несуть загрозу 

бунтів/повстань або під час проведення яких буде застосовано силу [108]. 

Для проведення мітингу, як правило, вимагається, щоб організатор 
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подав заяву з проханням дозволити проведення такого заходу. Суб’єктом, 

до якого надходить заява, є або місцеве відділення поліції, або місцевий 

орган державної влади. Вимоги до змісту повідомлення зазвичай однакові – 

це місце й час запланованого мирного зібрання.  

Якщо брати до уваги історію США, відомо, що південні штати, у 

минулому рабовласницькі, мають багато кейсів з питань сегрегації та 

утисків афро-американського населення.  

Так у справі Кокс проти Луїзіана Верховний суд США постановив, 

що не можна засуджувати особу за порушення громадського порядку і 

безпеки, якщо вона брала участь у мирних демонстраціях, що потенційно 

могли нести загрозу безпеці. У цьому кейсі йшлося про мовчазний бойкот 

сегрегованого ресторану. Суд постановив, що пісні, які студенти співали 

біля будівлі суду, не несли загрозу безпеці та громадському порядку [109]. 

Якщо влада не бажає, щоб зібрання мало місце, вона повинна 

обов’язково попередити про відмову в проведенні мітингу учасників. У 

кейсі Фрісбі проти Шульц, де мало місце оспорювання заборони на 

проведення мітингу, було зазначено, що заборона мітингів біля жилих 

будинків порушує Першу Поправку, оскільки є багато інших альтернатив 

для комунікації шляхом мітингів (ті ж парки та інші публічні місця) та це 

рішення є законним [110]. 

Прецеденти у справах з реалізації права на мирні зібрання в умовах 

правової системи США і становлять основу регулювання відносин, що 

виникають у процесі забезпечення реалізації свободи мирних зібрань. 

Детальному врегулюванню в США підлягають дії правоохоронних 

органів під час проведення зібрань, у тому числі незаконних. Так, 

приміром, згідно з розділом 108 «Використання поліцейських 

загороджень» Закону про права, що гарантуються Першою поправкою до 

Конституції США, та про норми діяльності поліції, прийнятого в окрузі 

Колумбія 2004 р., забороняється встановлювати зону надзвичайного стану 

шляхом використання поліцейських загороджень для оточення всієї або 
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значної частини території, на якій проводиться демонстрація, мітинг, 

парад, марш, пікет чи інше схоже зібрання (або його частина), організоване 

групою осіб для вираження політичних, соціальних або релігійних 

поглядів, за винятком випадків, коли існують достатні підстави вважати, 

що значна кількість або частина осіб, які перебувають в цій зоні, здійснили 

протиправні дії (відмінні від відсутності у них погодженого плану 

проведення зібрання), і поліція може розпізнати цих осіб і має намір їх 

арештувати. Заборона, передбачена цим розділом, не застосовується до 

встановлення поліцейських загороджень навколо зібрання щоб забезпечити 

безпеку демонстрантів [101, с. 93]. 

За загальним правилом поліції забороняється віддавати загальний 

наказ, який вимагав би, щоб учасники зібрання розійшлись, за винятком 

випадків, коли: 

1) значна кількість або частина учасників зібрання діють, порушуючи 

обмеження, встановлені стосовно часу, місця та порядку проведення 

зібрання, за умови, що застосування інших примусових заходів не привело 

до достатнього результату, або немає розумних підстав розраховувати на те, 

що застосування таких заходів призведе до достатнього дотримання вимог 

законодавства; 

2) значна кількість або частина учасників зібрання здійснюють або 

мають намір здійснити незаконні дії, що порушують публічний порядок, або 

насильницькі дії відносно до будь-яких осіб або майна; 

3) мер оголосив надзвичайний стан у зв’язку з загрозою суспільній 

безпеці, що виникла не лише у зв’язку з тим, що проводиться зібрання, що 

підпадає під положення Першої поправки, і начальник поліції дійшов 

висновку, що загроза суспільній безпеці, яка була причиною такого 

оголошення надзвичайного стану, вимагає примусового припинення цього 

зібрання. 

Якщо поліція вирішує, що зібрання або його частина підлягає 

припиненню в примусовому порядку, то її представники повинні не менше 
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одного разу оголосити учасникам чутний та зрозумілий наказ розійтись з 

використанням звукопідсилювальної системи або пристрою, і повинна 

надати учасникам розумний та достатній період часу для того, щоб вони 

могли розійтись, а також вільний і безпечний маршрут, за яким вони могли 

б розійтись.  

За винятком випадків, коли існує пряма загроза спричинення особистої 

шкоди, тілесних ушкоджень, травм або значної шкоди майну, 

муніципальний департамент поліції повинен кілька раз передати людям, що 

зібралися, наказ розійтися та, у разі необхідності, зробити це з різних точок. 

У такому наказі необхідно вказати маршрут або маршрути, за якими люди 

можуть розходитися, а також попередити, що у випадку непідкорення вони 

підлягають арешту [101, с. 94]. 

Там, де це можливо, муніципальний департамент поліції повинен 

здійснити відео- або аудіозапис своїх наказів із вимогою розійтися. 

Отже, одна з найбільш успішних демократій світу пройшла непростий 

шлях утвердження права на свободу мирних зібрань. На такому шляху 

знаходиться нині й Україна. Для пришвидшення процесу утвердження 

пріоритетного місця права на мирні зібрання в Україні, для того, щоб 

зробити цей процес більш ефективним, із найменшими втратами для 

українського суспільства необхідно звертатися до досвіду таких держав, як 

США, в яких недоторканість права на мирні зібрання є важливим елементом 

демократичної системи. Зібрання виконують в американській системі 

життєвонеобхідні функції, тому обов’язок влади робити право свободи 

мирних зібрань превалюючим, захищеним, гарантованим і недоторканим. 

Ураховуючи досить успішний досвід урегулювання правовідносин, що 

виникають у процесі реалізації права на мирні зібрання, у США шляхом 

застосування судового прецеденту як джерела права, що має своєю 

перевагою динамічний характер судових рішень, які відповідають викликам і 

змінам поточного суспільного устрою, Україна в умовах відсутності 

детальної регламентації права на мирні зібрання може заповнити прогалини в 
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законодавстві шляхом створення правових позицій Великою Палатою 

Верховного Суду. Згідно зі Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» такі правові позиції є обов’язковими для застосування всіма 

органами державної влади України, а також судами нижчих інстанцій. Крім 

того, правові позиції у сфері права на мирні зібрання можуть бути створені 

Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, у тому числі 

Об’єднаною палатою касаційного адміністративного суду. 

Загальною світовою тенденцію є збільшення й урізноманітнення форм 

мирних зібрань, а також утвердження мирних зібрань як традиційного 

інструменту народовладдя, що супроводжує демократичні країни в ході їх 

історичного розвитку. 

Останніми роками в Україні та РФ зросла активність і самосвідомість 

населення, що отримує свій вираз у демонстраціях, мітингах, автопробігах та 

інших формах мирних зібрань. Проте, в Україні, на відміну від практики РФ, 

масові мирні зібрання, як правило, досягають поставлених цілей і вже не раз 

доводили свою ефективність у розрізі впливу на життя держави. 

Для збагачення доктрини права в Україні, для удосконалення 

законодавства у сфері мирних зібрань і для становлення усталеної судової 

практики в рамках утвердження презумпції правомірності мирних зібрань і 

поваги до кореспондуючого права необхідно вивчати досвід і таких 

псевдодемократій як РФ. Практика цієї держави у сфері забезпечення права 

мирних зібрань є цікавою у розрізі того, що спеціальне законодавство, 

присвячене мирним зібранням, що було розроблено, з першого погляду, 

відповідно до світових стандартів з дотримання прав людини, в умовах 

диктату правлячої верхівки, нетерпимості до плюралізму думок, зневажання 

основоположними правами людини і суцільної цензури перетворилося на 

жорсткий інструмент повсемісної заборони мирних зібрань і переслідувань 

осіб з активною громадянською позицією. 

Окрім того, з 2014 року стан дотримання права на мирні зібрання у РФ 

став для України не просто ефемерною енциклопедичною картинкою. Із 
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моменту анексування частини території України РФ політика останньої у 

сфері дотримання прав людини безпосередньо зачіпає українців, адже 

щороку в Криму фіксується безпрецедентні заборони мирних зібрань і 

переслідування етнічних груп з політичних мотивів, а традиційні інститути 

народовладдя знецінені та зведені до нуля. 

Законодавство РФ про мирні зібрання є досить розгалуженим. Норми, 

що врегульовують мирні зібрання, містяться в Конституції РФ, у 

спеціальному ФЗ, у РФ також розроблені накази, інструкції, які 

передбачають конкретні дії поліцейських під час забезпечення масових 

заходів. 

У РФ право на мирні зібрання передбачене ст. 31 Конституції 1993 р.: 

«Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно без зброї, 

проводити зібрання, мітинги й демонстрації, походи і пікетування» [111]. 

Далі це право знайшло детальну регламентацію у спеціальному 

законодавчому акті – ФЗ «Про збори, мітинги, демонстрації, походи та 

пікетування» від 19.06.2004 р. № 54. Цей акт увів єдине визначення для всіх 

видів масових акцій: вони іменуються публічними заходами. Згідно з п. 1 

ст. 2 ФЗ № 54, публічний захід – відкрита, мирна, доступна кожному, така, 

що проводиться у формі зборів, мітингів, демонстрацій, походів, пікетування 

або в різних поєднаннях цих форм акція, здійснювана за ініціативою 

громадян РФ, політичних партій, інших суспільних або релігійних 

об’єднань [112]. 

Стаття 2 ФЗ РФ визначає понятійний апарат, що входить до предмета 

регулювання цього закону. У законі деталізоване визначення таких понять: 

публічний захід, зібрання, мітинг, демонстрація, похід, пікетування, 

повідомлення про проведення публічного заходу та регламент проведення 

публічного заходу [112]. 

У статті 7 ФЗ сказано: «… повідомлення про проведення публічного 

заходу (за винятком зборів і пікетування, проведеного одним учасником) 

подається його організатором у письмовій формі до органу виконавчої влади 
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суб’єкта РФ або орган місцевого самоврядування у строк не раніше 15 і не 

пізніше 10 днів до дня проведення публічного заходу. Під час проведення 

пікетування групою осіб повідомлення про проведення публічного заходу 

може подаватися в строк не пізніше трьох днів до дня його проведення, а 

якщо зазначені дні збігаються з неділею або неробочим святковим днем, – не 

пізніше чотирьох днів до дня його проведення» [112].  

Згідно зі ст. 12 ФЗ Росії орган виконавчої влади суб’єкта РФ або орган 

місцевого самоврядування після отримання повідомлення про проведення 

публічного заходу зобов’язаний: документально підтвердити отримання 

повідомлення про проведення публічного заходу, вказавши при цьому дату й 

час його отримання; довести до відома організатора публічного заходу 

протягом трьох днів із дня отримання повідомлення про проведення 

публічного заходу (а в разі подання повідомлення про проведення 

пікетування групою осіб менше ніж за п’ять днів до дня його проведення – у 

день його отримання) обґрунтовану пропозицію про зміну місця або часу 

проведення публічного заходу, а також пропозиції про усунення 

організатором публічного заходу невідповідності зазначених у повідомленні 

цілей, форм та інших умов проведення публічного заходу вимогам цього 

закону [112]. 

Законодавством РФ чітко регламентується особа/особи організаторів 

мирних зібрань, а саме у ФЗ вказано хто може бути організатором, які 

категорії осіб підпадають під заборону мати статус організатора мирних 

зібрань, чітко прописані також права, обов’язки і відповідальність 

організаторів мирних зібрань. 

Також у ФЗ прописані права й обов’язки учасників мирних зібрань. 

Організаторам і учасникам масових заходів, згідно зі ФЗ, забороняється: 

приховувати своє обличчя, у тому числі використовувати маски, засоби 

маскування, інші предмети, спеціально призначені для утруднення 

встановлення особи; мати при собі зброю або предмети, що 

використовуються як зброя, вибухові й легкозаймисті речовини, мати при 
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собі та/або розпивати алкогольну й спиртовмісну продукцію, пиво та напої, 

що виготовляються на його основі; перебувати в місці проведення 

публічного заходу в стані сп’яніння [112]. 

Крім того, ФЗ визначає місця, у яких проведення публічних заходів 

забороняється: території, що безпосередньо прилягають до небезпечних 

виробничих об’єктів та до інших об’єктів, експлуатація яких потребує 

додержання спеціальних правил техніки безпеки; шляхопроводи, залізничні 

магістралі і смуги відведення залізниць, нафто-, газо- і продуктопроводів, 

високовольтних ліній електропередачі; території, що безпосередньо 

прилягають до резиденцій президента РФ, до будівель, займаним судами, до 

територій і будівлям установ, що виконують покарання у виді позбавлення 

волі; прикордонна зона, якщо відсутній спеціальний дозвіл уповноважених 

на те прикордонних органів (ст. 8, п. 2); порядок проведення публічного 

заходу на території Державного історико-культурного музею-заповідника 

«Московський Кремль», включаючи Червону площу та Олександрійський 

сад, визначається президентом РФ [112]. 

Час проведення публічного заходу також чітко регламентований 

законодавством. У Росії публічний захід не може починатися раніше 7:00 і 

закінчуватися пізніше 22:00 години, за винятком публічних заходів, 

присвячених пам’ятним датам Росії, публічних заходів культурного змісту 

поточного дня за місцевим часом [112]. 

У науковому товаристві панує думка, що ФЗ від 19 червня 2004 р. 

№ 54-ФЗ «Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування» визначає 

основні поняття і детально регламентує існуючі форми і види публічних 

заходів. Проте, з іншого боку, практика, досвід застосування такого ФЗ 

показує, що досить часто правозастосовна практика має труднощі юридичної 

кваліфікації тих чи інших мирних публічних акцій [113, с. 12]. 

Наприклад, схожі труднощі правової кваліфікації виникли під час  

проведення «наномітінга», який був уперше організований у Барнаулі 

2012 р., коли в «мітингу» брали участь не люди, а дитячі ляльки та інші 
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іграшки, забезпечені гаслами з політичними вимогами. Пізніше 

«наномітінги» були організовані також і в інших російських містах, а саме:  

Омську, Іжевську, Іркутську та Санкт-Петербурзі [114].  

У результаті постало запитання: чи підпадає, так званий, «наномітінг» 

під поняття публічного заходу? Аналогічним чином у співробітників 

правоохоронних органів виникли проблеми юридичної кваліфікації дій 

учасників наступних вельми незвичайних за своїм характером мирних акцій: 

флешмобу «Чесні вибори померли» в Хабаровську і флешмобу «Мовчазний 

крик» у Єкатеринбурзі [115, с. 35]. 

У першому випадку організатори мирної публічної акції в знак своєї 

незгоди з остаточними підсумками президентських виборів 04 березня 

2012 р. поклали квіти до входу в будівлю виборчої комісії Хабаровського 

краю. У другому випадку мирна акція була організована біля будівлі міської 

адміністрації в Єкатеринбурзі 28 лютого 2009 р.: у ході акції кілька людей 

тримали в руках білі транспаранти, позбавлені написів; учасники цієї мирної 

акції «Ходили по колу, розмахували кулаками і беззвучно відкривали рот, 

ніби скандуючи» [115, с. 36]. І в тому, і в іншому випадку знову постало 

запитання: чи підпадають ці мирні акції під поняття публічного заходу? 

Слід зауважити, що в першому випадку організатор флешмобу «Чесні 

вибори померли» був затриманий співробітниками поліції і притягнутий до 

адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 20.1 КпАП РФ); 

у другому випадку мирна акція пройшла без втручання співробітників 

правоохоронних органів. Таким чином, належна юридична кваліфікація 

мирних і відкритих акцій як публічних заходів тягне за собою серйозні 

правові наслідки насамперед для організаторів і учасників, які досить часто 

мають негативний характер у виді значних санкцій.  

Цікавим у законодавстві РФ є норма ст. 20.2.2 КпАП РФ, яка вводить у 

поле зору ще один, схожий на мирне зібрання захід, який не підпадає під 

охорону відповідного права. Йдеться про «Масове одночасне перебування і 
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(або) пересування громадян». Розмежування цих заходів має важливе 

значення для юридичної кваліфікації. 

КпАП РФ не містить відповідного поняття, проте очевидно, що 

принципова відмінність між такими акціями полягає в їх цілях. 

Водночас як метою публічного заходу є вільне вираження і 

формування думок, при «масовому одночасному перебуванні і (або) 

пересуванні громадян» такої мети немає. Таким чином, сучасне російське 

законодавство про свободу зібрань містить два родових поняття: термін 

«публічний захід» і термін «масове одночасне перебування (пересування) 

громадян». У свою чергу, перший термін родове поняття «публічний захід» 

містить в собі п’ять видових понять: збори, мітинг, демонстрація, похід і 

пікетування [91, с. 92]. 

Незважаючи на існування спеціального закону у сфері мирних зібрань 

в РФ, відповідно до вимог європейських стандартів, на практиці ситуація із 

дотриманням права на мирні зібрання приголомшує численними 

порушеннями цього права. Адже метою законодавства є не гарантування 

права, а швидше створення для держави максимально комфортних умов для 

того, щоб тримати це право під контролем. 

Всесвітня громадська правозахисна організація Amnesty International 

неодноразово висловлювала своє занепокоєння з приводу систематичного 

придушення прав на свободу мирних зібрань, об’єднань і вираження думок у 

Росії, з приводу введення щораз більш обмежувального законодавства і 

практики щодо мирних демонстрантів, неурядових організацій, незалежних 

ЗМІ та діяльності в мережі «Інтернет», а також членів ЛГБТ-спільноти [116].  

Особливого резонансу порушення права мирних зібрань у РФ набули в 

ході подій 06 травня 2012 р. на Болотній площі: мирна демонстрація була за 

відсутністю законних підстав розігнана поліцією з неадекватним 

застосуванням силового впливу, а цілий ряд її учасників опинився під 

слідством і судом та отримав реальні терміни ув’язнення. Більше того, як 

встановлено громадським розслідуванням і матеріалами захисту, поліція сама 
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спровокувала тисняву, видавши її наслідки за «масові заворушення», нібито 

з’явилися підставами для застосування сили і наступних репресій. 

Події 06 травня 2012 р. на Болотній площі, спровоковані самою 

владою, були також використані ними як привід для внесення 

кон’юнктурних змін репресивного характеру в законодавство, що регулює 

організацію та проведення масових заходів, і для подальшого посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері громадської безпеки. 

ФЗ «Про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, страйків та 

пікетів» уже містив положення, які підривають ефективне здійснення права 

на свободу вираження думок і зібрань, гарантоване міжнародними 

договорами у сфері прав людини та Конституцією РФ. Поправки до цього 

закону, внесені в червні 2012 р., розширили перелік порушень правил 

проведення публічних заходів, включивши до цього списку відповідальність 

організаторів за дії учасників зібрань, що включає відповідальність за 

перешкоджання ними руху пішоходів або транспорту, засмічення і 

пошкодження зелених зон, а також збільшивши штрафи за ці 

порушення [117]. 

Згідно з міжнародними зобов’язаннями РФ у галузі прав людини, 

російська влада повинна поважати, захищати і здійснювати право на свободу 

мирних зібрань. Держава має позитивне зобов’язання організовувати будь-

які публічні заходи в майбутньому [117], зобов’язання сприяти 

використанню права на свободу мирних зібрань на рівні законів і практики. 

Спеціальний доповідач з питань прав на свободу мирних зборів і асоціацій 

Ради з прав людини підкреслив, що здійснення цього права не повинне бути 

предметом дозволу державних органів, а лише регулюватися процедурою 

попереднього повідомлення, яка не має бути обтяжливою. І навіть у тих 

випадках, коли демонстранти не в змозі повідомити владу, організатори 

мирних подій не повинні притягуватися до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності [118]. 
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У законодавстві РФ відповідальність за порушення порядку організації 

і проведення публічних заходів настає залежно від характеру допущеного 

порушення в адміністративному або кримінальному порядку (відповідно 

ст. 5.38 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення 

від 30.12.2001 р. № 195 і ст. 149 Кримінального кодексу РФ від 13.06.1996 р. 

№ 63) [119].  

Особливу небезпеку для прав громадян є введена нова ст. 212.1 КК РФ, 

яка встановлює відповідальність за порушення встановленого порядку 

організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або 

пікетування, якщо це діяння було вчинено неодноразово [120].  

До того ж порушенням установленого порядку організації або 

проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування 

неодноразово, визнається порушення встановленого порядку організації або 

проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування, якщо ця 

особа раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 Кодексу 

Російської Федерації про адміністративні правопорушення, більше двох разів 

протягом 180 днів. 

Ця новела, одна з серії останніх усуворень КК за політичними 

мотивами прямо підриває конституційні права громадян, передбачені ст. 31 

Конституції РФ і міжнародними зобов’язаннями. 

Так, суворий 3-річний вирок від 07 грудня 2015 р. за згаданою ст. 212.1 

Кримінального кодексу РФ, винесений Басманним райсудом Москви щодо 

активіста Ільдара Дадіна, є показовим виявом політики російської вертикалі 

до свободи мирних зібрань у РФ. Фактично Дадіна було покарано за мирний 

протест і намагання реалізувати свободу мирних зібрань та свободу 

вираження поглядів. Існують чіткі ознаки того, що на суворість вироку, а, 

можливо, і на сам факт кримінального переслідування Дадіна вирішальним 

чином вплинула його проукраїнська безкомпромісно ліберальна позиція. Про 

це свідчать матеріали справи. І на стадії слідства, і в суді активно 
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використовувалися відомості про політичну позицію Дадіна з «українського 

питання», а також про відвідування Дадіним України. Хоча така інформація 

не має жодного відношення до суті обвинувачення, висунутого Дадіну [121]. 

Уведення в КК РФ статті 212.1, яка стирає чітке розмежування між 

адміністративною та кримінальною відповідальністю, призвела до цілої 

низки додаткових суперечностей і загроз для конституційних прав і свобод 

громадян. Ця стаття значною мірою позбавляє обвинуваченого права на 

захист, оскільки в основі складу цього злочину лежать епізоди попередніх 

адміністративних правопорушень, під час доведення яких стандарт 

забезпечення права на захист проти кримінального обвинувачення не 

дотримувався. 

Стаття 212.1 КК РФ очевидним чином вступає у суперечність з 

фундаментальним принципом права, зафіксованим в ч. 2 ст. 6 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – визнанням 

презумпції невинуватості, гарантованим також ч. 1 ст. 49 Конституції РФ. 

Однак, з урахуванням змісту диспозиції ст. 212.1 КК РФ, винність осіб, які 

залучаються по ній до кримінальної відповідальності, фактично вирішена, і в 

ліпшому випадку предметом доведення, за яким повинна бути спростована 

презумпція невинуватості, є лише останній епізод (як це має місце у справі 

І. Дадіна). В інших же випадках, в яких епізоди кримінальної справи 

повністю збігаються з епізодами адміністративних правопорушень, 

презумпція невинуватості порушується повністю. 

Прогалини законодавства поглиблюються негативною 

правозастосовною практикою. До числа найбільш характерних і поширених 

порушень законодавства належать: затягування термінів узгодження 

організації масових заходів, що різко скорочує терміни на агітаційну 

кампанію і ускладнює організаторам підготовку власне заходів; відмова від 

узгодження заявленого місця, часу або передбачуваної чисельності зборів, 

часто під надуманими приводами; перенесення заходів у віддалені від центру 

(тобто від основної цільової аудиторії) райони (при цьому органи влади часто 
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відмовляються від подальших переговорів, уважаючи, що вони формально 

виконали вимоги Закону про мітинги); перешкоджання проведенню 

інформаційної кампанії до узгодження і рекламно-агітаційної після 

узгодження заходу (виключно показові затримання розповсюджувачів 

інформаційних листівок перед маршем «Весна» в лютому 2015 р. і 

адміністративне зняття оплаченої відеореклами в метро перед «Маршем 

Миру» у вересні 2014 р.); заборона використовувати рекламно-агітаційні 

конструкції на узгоджених масових пікетах (куби і т.д.) під приводом 

перешкод пересуванню громадян. 

Часто мають місце неправомірні затримання на неузгоджених заходах: 

затримання громадян, які прийшли на відкриті судові засідання (масові 

затримання понад 400 осіб у «болотній справі» 24.02.2014 р.); затримання на 

одиночних пікетах, які не потребують узгодження (від абсолютно нічим не 

мотивованих, до використання підставних провокаторів, щоб імітувати 

«масовість», включаючи також непричетних до пікетів громадян); 

затримання на мирних стихійних зібраннях громадян, незалежно від їх 

реальної активності і взагалі участі в зібраннях (найбільш масові затримання 

08 липня 2014 р. і 30 грудня 2014 р. – 300 і 400 затримань, у числі затриманих 

випадкові перехожі, включаючи іноземних громадян). 

Серед порушень, які допускають органи внутрішніх справ: затримання 

громадян на термін більше ніж три години; відмови у допуску до затриманих 

захисників і адвокатів з ордерами; вилучення телефонів у затриманих, 

відмова в наданні права на телефонний дзвінок рідним і адвокатам; 

складання фіктивних протоколів, які повністю не відповідають реальним 

обставинам справи. 

Серед порушення під час розгляду справи найчастіше трапляються 

такі: у судах по адміністративних правопорушеннях – часте неінформування 

встановленим законом чином обвинувачених і винесення рішень без їх 

участі; відмови від залучення відео- і фотодоказів, що подаються стороною 

захисту; відмови стороні захисту у виклику в судове засідання поліцейських, 
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які здійснювали затримання; у судах у кримінальних злочинах – відмови у 

клопотаннях захисту про виклик у судове засідання посадових осіб, у тому 

числі співробітників поліції; відмови у клопотаннях захисту про долучення 

фото-, відео- та інших доказів (біллінгів телефонних переговорів, експертиз 

тощо); оголошення показань, даних на досудовому слідстві, без виклику 

свідків і потерпілих до суду, незважаючи на заперечення захисту; 

ігнорування доказів захисту, інші порушення права на захист. 

У цілому, за найбільш репрезентативними даними, що містяться в 

доповіді ОВС-Інфо «Політичні переслідування в Росії в 2011–2014 роках» 

(доповідь ОВС-Інфо), «за останні роки кількість справ за статтею 20.2 КпАП, 

розглянутих у російських судах, коливалося від 2,5 до 6,5 тис. на рік (їх пік 

припав на другу половину 2011 р. – першу половину 2012 р.). За перші шість 

місяців 2014 р. російські суди розглянули 1748 справ за цією статтею, при 

цьому частка обвинувальних рішень, з 2009 р. коливалась в середньому по 

Росії на рівні 40–60 %, піднялася до максимальних 70 %, середній штраф 

склав 10 441 рублів (у 15 раз більше, ніж на початку 2009 р.)» [122]. 

Аналогічна картина складається і щодо всіх інших статей КпАП РФ, що 

застосовуються до учасників мирних зібрань. До того ж особливо тривожна 

тенденція проглядається протягом другої половини 2013 р. – початку 2015 р., 

коли кількість затримань, частка обвинувальних судових рішень і суворість 

покарань безперервно зросли, незважаючи на відомий спад протестної 

активності. 

З 2012 року адміністративно караними є «публічні заклики до масового 

одночасного перебування» або «пересуванню» громадян у громадських 

місцях, якщо це призвело до порушення громадського порядку, шкоди для 

зелених насаджень або завадило руху транспорту або пішоходів. 

Крім того, російське законодавство передбачає можливість як 

адміністративного, так і кримінального переслідування за поширення 

інформації про вуличні акції. Кримінальна відповідальність передбачена за 

«заклики» до масових заворушень. До того ж саме поняття «масові 
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заворушення» трактується широко і під нього підводяться мирні акції. 

Наприклад, влітку 2018 р. за коментарі в групі «Челябінськ проти 

підвищення пенсійного віку» щодо двох жителів Челябінська було порушено 

кримінальну справу за звинуваченням у закликах до масових заворушень. 

Один з обвинувачених стверджує, що у своїх коментарях указував на 

необхідність «протистояти незаконним діям співробітників ОМОНу, не 

дозволяти їм бити і затримувати протестувальників» [123]. 

Крім того, з 2012 р. законодавство забороняє проводити агітацію перед 

публічним заходом, якщо воно ще не узгоджено з владою. Протягом 2017–

2018 рр. такий вид тиску використовувався все частіше [123]. У листопаді 

2018 р. суд у Москві оштрафував на 20 тис. рублів (приблизно 260 євро) 

активіста за публікацію в соціальній мережі «Вконтакте» повідомлення про 

мітинг проти пенсійної реформи, запланованому на 09 вересня. Суд визнав 

його винним в організації публічного заходу без подачі повідомлення. У Читі 

на організатора мітингу завели адміністративну справу через публікацію в 

Інтернеті інформації про акцію до того, як влада відповіла на повідомлення. 

У другій половині 2018 р. КпАП РФ поповнився двома новими 

статтями, безпосередньо пов’язаними з поширенням інформації про акції. З 

кінця жовтня 2018 р. штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян загрожує організаторам за «невиконання обов’язків щодо 

інформування громадян про відмову від проведення публічного 

заходу [124]».  

У грудні 2018 року Держдума прийняла закон, що доповнює статтю 

КпАП про порушення на мітингах новим пунктом про «залучення 

неповнолітнього до участі в несанкціонованих зборах, мітингу, демонстрації, 

ході або пікетуванні, якщо ця дія не містить кримінально караного діяння 

[124]». 

Варто зауважити, що для провадження політики нетерпимості до 

мирних зібрань влада РФ широко використовує цифрові технології. Так 

наприклад, у липні 2016 р. Центральний районний суд Сочі дозволив 
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управлінню ФСБ по Краснодарському краю читати електронну пошту, 

прослуховувати телефон і стежити за редактором Інтернет ресурсу «Блог 

Сочі». Підставою для цього стала його «причетність до групи опозиційно 

налаштованих громадян, діяльність яких спрямована на організацію акцій 

громадянської непокори з використанням екстремістських методів». Окрім 

того, у активіста, затриманого під час антикорупційної акції 26 березня 

2017 р. Чебоксарах, був проведений обшук у зв’язку з тим, що на його 

сторінці в соціальній мережі нібито була знайдена інформація, що підпадає 

під заборону реабілітації нацизму. 

З 04 по 16 жовтня 2018 р. в Інгушетії проходив мітинг проти 

підписання угоди про кордон між Чечнею і Інгушетією. З 22:30 03 жовтня до 

ранку 17 жовтня біля всіх трьох найбільших мобільних операторів («Білайн», 

«Мегафон» та МТС) на території республіки не функціонували технології 

зв’язку у стандарті 3G і 4G. У відповідь на численні скарги громадян 

Роскомнадзор повідомив, що мобільний інтернет на території Інгушетії був 

відключений на підставі «мотивованого рішення», спрямованого 

«правоохоронними органами» [123]. 

Обмеження свободи мирних зібрань у цифровому просторі тягне за 

собою обмеження низки інших прав і свобод людини. Насамперед, йдеться 

про свободу вираження, оскільки сама реалізація свободи зібрань в Інтернеті 

опосередкована виразом. 

Особливо важливо звернути увагу на порушення права на мирні 

зібрання Росією на території Криму. З моменту анексування частини 

території України на окупованих територіях відбувається кричуща неповага 

до основоположних прав людини. Протягом травня – грудня 2014 р. було 

ухвалено низку нормативно-правових актів, які суттєво обмежують право на 

свободу мирних зібрань, позбавляють його будь-якого реального змісту 

тощо.  

Серед прикладів таких актів можна назвати й указ так званого прем’єр-

міністра Криму С. Аксьонова від 16 травня 2014 р., яким були заборонені 
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будь-які масові зібрання на території Криму до 06 червня, зокрема й траурні 

заходи з нагоди 70-ї річниці депортації кримських татар. 08 серпня 2014 р., 

так званою, Державною Радою Республіки Крим був прийнятий Закон «Про 

забезпечення умов реалізації права громадян Російської Федерації на 

проведення зібрань, мітингів, демонстрацій і пікетів в Республіці Крим». Цим 

Законом було встановлено, зокрема, що для проведення мирних зібрань 

Радою міністрів Республіки Крим мають визначатися спеціальні місця, а 

також закріплено ще низку вимог, які уможливлюють встановлення 

обмежень або заборон на проведення мирних зібрань з формальних підстав.  

Аналізуючи практику заборон і перешкоджань проведенню конкретних 

масових заходів, треба наголосити, що більшість із них стосувалася зібрань, 

організованих кримськими татарами та етнічними українцями з нагоди 

відповідних національних свят і пам’ятних дат. Так, були заборонені 

відзначення Дня пам’яті жертв депортації 18 травня, святкування Дня 

кримськотатарського прапора 26 червня, хода з приводу 

Загальноєвропейського дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму 23 серпня, 

святкування Дня незалежності України 24 серпня і Дня прав людини 

10 грудня тощо [153]. 

В окупованих районах Донецької та Луганської областей вуличні мирні 

зібрання, зокрема, хресні ходи, молитовні та інші заходи стали неможливими 

у зв’язку із захопленням церковних споруд окупаційною владою або у 

зв’язку з загрозою ідентифікації прихожан конкретної релігійної громади та 

подальшого їх переслідування. Так, у червні 2018 р. у м. Донецьк зачинили 

мечеть «Аль Амаль» та заборонили відправляти служіння мусульманам, 

мотивуючи тим, що під час обшуку в мечеті знайшли екстремістську 

літературу. У серпні 2018 р. у м. Луганську закрили церкву євангельських 

християн-баптистів. Їх звинуватили у проукраїнській позиції (нібито 

знайшли літературу зі зображеннями військових ЗСУ). У вересні 2018 р. 

повністю заборонено діяльність релігійної громади «Свідки Єгови» [155]. 
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Усе це свідчить про руйнівний вплив правлячої верхівки РФ на 

демократичні традиції народовладдя і пригнічення основоположних прав 

людини, де порушення одного права тягне за собою порушення інших і 

викликає принцип доміно як на законній території РФ, так і на окупованих 

нею територіях України. 

Як бачимо, у результаті неодноразового внесення змін і доповнень у 

федеральне законодавство, що покликане забезпечувати право на свободу 

мирних зібрань громадян перетворилося, по суті, в інструмент репресій. Це 

нове «політичне» законодавство характеризується істотним і 

необґрунтованим обмеженням свободи зібрань, що тягне звуження 

можливостей громадянам висловлювати свої погляди і думки, у кінцевому 

результаті – брати участь у формуванні політичних рішень в країні; 

введенням по суті дозвільного порядку проведення мирних зібрань; істотно і 

необґрунтовано підвищеними, явно невідповідними суспільній небезпеці 

скоєного, покараннями як за адміністративні правопорушення, так і за 

злочини; порушенням фундаментальних правових принципів справедливості, 

правової визначеності, рівності всіх перед законом, презумпції невинуватості 

і права на захист. 

Репресивний характер змін законодавства, пов’язаного з реалізацією 

громадянами права на свободу зібрань, посилений незаконною 

правозастосовною практикою, безумовно, спрямовані на придушення 

громадянської і політичної активності. Сформоване на сьогоднішній день 

«політичне законодавство» виводить Росію за рамки європейського та 

міжнародного правового поля і повністю суперечить прийнятим РФ на себе 

зобов’язаннями у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина. 

Свобода мирних зібрань є одним з основних прав людини, яким 

можуть користуватися і яке може бути реалізовано певними людьми і 

групами, незареєстрованими об’єднаннями, юридичними особами та іншими 

видами організацій. Зібрання можуть слугувати безлічі цілей, у тому числі, 

щоб продемонструвати незгоду, висловити непопулярну думку або думку 
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меншості. Захист свободи мирних зібрань є принципово важливим чинником 

для створення толерантного і плюралістичного суспільства, в якому можуть 

мирно співіснувати групи з різними переконаннями і поглядами [125].  

Отже, незважаючи на існування розгалуженого законодавства у сфері 

права на мирні зібрання, включаючи спеціальний закон, стан дотримання 

права на мирні зібрання у РФ викликає занепокоєння і суперечить світовим 

стандартам із дотримання прав людини і основоположних свобод.  

Виникає ситуація, коли закон, побудований певним чином, разом із 

відповідною політикою держави, перетворилися на безкомпромісний 

репресивний інструмент придушення народовладдя у державі. Саме цим 

досвід РФ цікавий для України, яка знаходиться на порозі розроблення свого 

спеціального закону в цій сфері. Тобто, розв’язуючи питання унормування 

правовідносин у сфері мирних зібрань, ураховуючи негативний досвід РФ, 

маємо передбачити ризики й обійти їх, щоб профільний закон став 

додатковою гарантією дотримання права на мирні зібрання, а не навпаки. 
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Висновки до Розділу 1 

Проаналізовано різні наукові підходи щодо місця права на мирні 

зібрання у системі класифікації прав людини, на основі чого з’ясовано, що 

право на мирні зібрання займає чільне місце у системі основоположних прав 

людини і громадянина. Це право нерозривно пов’язане із правами на свободу 

слова, вираження поглядів і є фундаментом та ефективним інструментом 

демократії і громадянського суспільства. Визначено, що це право за своєю 

сутністю є колективним. Право на мирні зібрання здебільшого має політичне 

забарвлення, проте не можна відносити його до абсолютно політичних прав, 

адже мирні зібрання не обмежуються вирішенням суто політичних питань, а 

визначальною ознакою їх є мета вираження поглядів на будь-яку тематику і\ 

або їх формування, поширення. Зазначено також, що право на мирні зібрання 

належить кожному, не залежно від належності до держави, іншого правового 

чи соціального статусу і є природним, тобто таким, що дане людині від 

народження, яке вона може реалізовувати самим фактом фізичної 

присутності у певному місці шляхом приєднання до однодумців і ніякі 

додаткові правомочності їй для цього не потрібні. Установлено основні 

характеристики досліджуваного правового явища, серед яких: мета, форма, 

коло і кількість учасників, місце, тривалість. Завдяки проведеному аналізу 

вдалося розглянути поняття права на мирні зібрання у двох проєкціях: 

об’єктивній і суб’єктивній. 

Розглянуто історико-правові засади дослідження права на мирні 

зібрання, завдяки чому з’ясовано, що право мирних зібрань супроводжувало 

людей протягом еволюції людської цивілізації, а історія мирних зібрань як 

своєрідної форми безпосередньої демократії сягає первісного ладу, де на 

зборах всієї общини вирішувалися важливі питання життя племені. В 

античний період розвитку демократії поняття свободи не було рівним для 

всіх, що стосується і права на мирні зібрання, яке тоді набуло широкого 

застосування. У добу Середньовіччя роль мирних зібрань поступово було 

зведено нанівець. Право на свободу мирних зібрань вперше знайшло своє 
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закріплення у публічному праві в країнах Західної Європи наприкінці 

XVII ст., а у XVIII–XIX ст. стало традиційним для конституційних актів 

європейських держав та тривалий час існувало разом із правом на 

об’єднання; досліджено також і особливості, викликані існуючим політичним 

режимом й історичними подіями, реалізації права мирних зібрань в радянські 

часи. Установлено, що за часів незалежної України право на мирні зібрання 

неодноразово доводило свою ефективність у зміні курсу державної політики 

ненасильницьким шляхом і відіграє центральну роль у сфері народовладдя та 

зміцнює позиції дієвого механізму громадянського суспільства. Наведений 

аналіз зробив можливим продемонструвати еволюцію зародження і 

становлення права на мирні зібрання від природно-правового феномену у 

виді своєрідної форми безпосередньої демократії до позитивно 

регламентованого права людини у сучасному його розумінні зі своїми 

межами й особливостями реалізації. 

Проаналізувавши положення центральних у сфері забезпечення права 

на мирні зібрання законодавчих актів Німеччини, таких як Основний Закон 

ФРН 1949 р., ФЗ «Про зібрання, демонстрації та походи» 1953 р., деяких 

профільних законів федеральних земель Німеччини та дослідивши наріжні 

рішення німецьких судів у справах про мирні зібрання, а саме: рішення ФКС 

ФРН по справі Брокдорф 1985 р., рішення ФКС ФРН по справі Fraport AG, 

рішення ФКС ФРН по справі «параду любові», було виокремлено і розкрито 

три основні визначальні характеристика права на мирні зібрання в Німеччині: 

мінімальне число учасників (не менше ніж два), місце проведення зібрання 

(будь-яке публічне місце, відкрите для громадськості незалежно від форми 

власності) і загальна мета (вплив на формування або зміну громадської 

думки). Нами обґрунтовано користь запозичення німецького досвіду 

впровадження принципу позитивних зобов’язань держави щодо забезпечення 

права на мирні зібрання, принципу непорушності права приватних осіб на 

участь у мирних зібраннях, а також деталізація і розмежування повноважень 

поліції і уповноважених осіб органів місцевого самоврядування щодо 
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забезпечення громадського порядку, благоустрою і комунікації з учасниками 

мирного зібрання. 

Проведено історико-правове дослідження становлення права на мирні 

зібрання у США та його ролі у процесі розбудови американської демократії 

через певні історичні події (Громадянська війна, рух суфражисток, боротьба 

за громадянські і трудові права тощо). Установлено, що правовою основою 

для забезпечення реалізації права на мирні зібрання слугує судова практика, а 

порядок проведення і організації мирних зібрань значною мірою різниться і 

належить до відання штатів. З’ясовано, що детальному врегулюванню 

підлягають дії поліції під час проведення зібрань. Для України в умовах 

відсутності необхідної регламентації права на мирні зібрання є цікавим 

досвід широкого використання судового прецеденту в США у розрізі 

правових позицій Великої Палати Верховного Суду, Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, у тому числі Об’єднаної 

палати касаційного адміністративного суду у сфері мирних зібрань. 

Крім того, обґрунтовано висновок про те, що розгалужене спеціальне 

законодавство РФ, присвячене праву на мирні зібрання, що було розроблено, 

з першого погляду, відповідно до світових стандартів з дотримання прав 

людини, в умовах диктату правлячої верхівки, нетерпимості до плюралізму 

думок перетворилося на жорсткий інструмент боротьби із мирними 

зібраннями й особами з активною громадянською позицією. Досліджено 

основні положення про право на мирні зібрання Конституції РФ, ФЗ РФ «Про 

збори, мітинги, походи та пікетування» та Кодексу РФ про адміністративні 

правопорушення та проаналізовано резонансні випадки порушення права на 

мирні зібрання РФ, серед яких: події на Болотній площі 2012 р., флешмоб 

«Чесні вибори померли», «Мовчазний крик» тощо. Проілюстровано суттєве 

ужорсточення відповідальності за порушення порядку проведення мирних 

зібрань шляхом внесення поправок у КпАП РФ у 2012, 2018 роках та 

продемонстровано статистику обвинувальних судових рішень у справах про 



111 
 

переслідування учасників і організаторів мирних зібрань, яка засвідчила їх 

безперервне зростання з 2013 р., незважаючи на протестний спад. 
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РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

І ЗАХИСТУ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ 

2.1  Поняття та зміст адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації і захисту прав на мирні зібрання в Україні 

 

Для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина, серед 

яких чільне місце посідає право на мирні зібрання, недостатньо проголосити 

їх на конституційному і законодавчому рівнях. Необхідно реально 

забезпечити їх реалізацію та захист. 

Недосконалість правового механізму забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина загалом і адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання зокрема є 

складною та нагальною проблемою на сьогоднішній день в Україні. Адже 

рівень забезпечення конкретного права державою впливає на рівень 

реалізації цього права і є лакмусовим папірцем цивілізованості та 

демократичності держави. 

Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина, у тому 

числі в адміністративно-правовому аспекті, досліджувало багато вітчизняних 

учених-юристів: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, А. І. Берлач, О. М. Биков, 

І.  Л. Бородін, В. С. Венедиктов, І. П. Голосніченко, М. М. Гуренко, 

Є. В. Додін, О. І. Ієрусалімова, Р. А. Калюжний, І. П. Козаченко, 

А. М. Колодій, В. П. Нагребельний, А. Ю. Олійник, А. О. Селіванов, 

О. В. Скрипнюк, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, І. А. Тимченко, М. М. Тищенко, 

І. А. Толкачова, О. Ф. Фрицький, В. В. Цвєтков, Ю. С. Шемшученко, 

В. К. Шкарупа, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та ін. 

Попри наявність масиву завершених праць з проблематики механізму 

забезпечення прав людини недостатнім уважаємо стан розроблення поняття 

та сутності адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та 
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захисту права на мирні зібрання в Україні, що об’єктивно пояснюється 

новизною предмета дослідження.  

Розкриття змісту та особливостей адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання 

сприятиме розширенню і уточненню понятійно-категоріального апарату 

адміністративного права у науковому сенсі та вдосконаленню діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації стосовно забезпечення права на мирні 

зібрання в Україні на практиці [126, с. 125]. 

Для того, щоб сформувати повноцінне уявлення про адміністративно-

правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання, необхідно з’ясувати зміст понять «забезпечення», 

«адміністративно-правове забезпечення». 

Незважаючи на те, що термін «забезпечення» досить активно 

використовується у юридичній літературі, в управлінській і правоохоронній 

діяльності, погоджуємось з думкою, що його розуміння здебільшого 

домислюється тими, хто застосовує закон [127, с. 34].  

І. О. Ієрусалімова, характеризуючи стан наукового розроблення 

поняття «забезпечення», зазначає: «В юридичній літературі термін 

«забезпечення» застосовується досить часто, але визначення щодо нього у 

правових та літературних юридичних джерелах ми поки що не маємо. 

Наприклад, Юридична енциклопедія не дає визначення забезпечення прав і 

свобод громадян, у ній ми знаходимо лише роз’яснення таких термінів, як 

«забезпечення виконання зобов’язань», «забезпечення доказів» та 

«забезпечення позову». У Великому юридичному словнику ми не знаходимо 

цього поняття взагалі» [128, с. 81, 82]. 

У загальноприйнятому сенсі забезпечення розуміють як надання, 

постачання чогось кимось в достатній кількості, створення повного і 

достатнього комплексу умов, необхідних для здійснення чого б то не було, 

надання гарантій. Неюридичний зміст поняття розкривається приміром у 

Великому тлумачному словнику української мови забезпечити означає 
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створити надійні умови для здійснення чого-небудь гарантувати щось, 

захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [129, с. 281].  

Відповідно, таке розуміння є основою юридичних визначень правового 

забезпечення, більшість з яких за основу мають наведену конструкцію. 

Зазначена обставина політомії терміна зумовлює той факт, що в юридичній 

літературі використовуються різні дефініції правового забезпечення, зокрема 

при спробі окреслити його механізм: так, у контексті адміністративного 

права і діяльності йдеться про механізми «забезпечення», «захисту», 

«охорони», «реалізації», «здійснення», «гарантування» тощо. Вочевидь, ці 

поняття не є тотожними, вони потребують розроблення чітких критеріїв 

диференціації, уточнення дефініцій та розмежування змісту [126, с. 124].  

У науковій юридичній літературі мають місце різні підходи щодо 

визначення поняття «забезпечення прав і свобод людини та громадянина». 

Деякі автори слідують з того, що це стадія реалізації прав людини. Інакше 

кажучи, вони відстоюють позицію, що забезпечення виконує допоміжну роль 

відносно до реалізації. Проте такий підхід не отримав широкої наукової 

підтримки. І в теорії права превалює точка зору, що навпаки забезпечення 

прав людини більш широке та об’ємне поняття.  

Більше того, на нашу думку, у жодному разі не можна забезпечення 

розглядати як стадію реалізації права, адже це два окремих процеси або 

явища, зміст понять яких лише частково перетинається. У певному сенсі 

можна побачити у дихотомії забезпечення і реалізації права причину і 

наслідок відповідно. Пропонуємо розглядати стан реалізації конкретного 

права у прямій залежності від рівня забезпечення цього ж права державою. 

Тобто це є взаємозалежні явища, які співіснують разом і одне залежить від 

іншого. 

Слід зауважити, що вивчаючи позиції різних авторів щодо розкриття 

змісту поняття «забезпечення прав» людини і громадянина дійшли висновку, 

що помилковим тут є однобокість поглядів авторів на цю категорію. Тобто 

науковцями упускається двоякість терміна «забезпечення» як явища у виді 
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сукупності гарантій і як процесу у виді діяльності відповідних органів щодо 

створення умов, необхідних для реалізації прав. Таким чином, йдеться про 

статичний і динамічний аспект поняття правового забезпечення, де 

встановлені державою гарантії є статичною компонентою, відповідна 

діяльність органів влади – динамічною.  

Згідно з цим, відомі підходи дослідників щодо розуміння змісту 

поняття правового забезпечення прав людини слід звести до двох 

фундаментальних, які умовно можливо назвати звуженим і розширеним.  

Відповідно до першого, здійснюється акцент чи то лише на 

динамічному, чи то лише на статичному аспекті поняття забезпечення. Так 

В. О. Демиденко правове забезпечення прав і свобод людини розуміє, 

передовсім, як сприяння їх реалізації, охорону та захист [130, с. 13]. Правове 

забезпечення прав людини, насамперед, як їх охорону і захист також 

трактують О. В. Домбровська, А. А. Опалева. Натомість К. Г. Волинка 

зводить зміст поняття правового забезпечення прав і свобод людини до їх 

дотримання, визнання та гарантування [131, с. 5].  

Принципово іншим є розуміння поняття тими дослідниками, які 

акцентують увагу на динамічній складовій забезпечення. Так О. І. Наливайко 

сприймає феномен забезпечення прав людини у ракурсі діяльності органів 

держави і місцевого самоврядування, громадських об’єднань і громадян зі 

створення умов (гарантій) для правомірної і неухильної їх реалізації і 

захисту [132, с. 20].  

Отже, прогалиною приведених та інших формулювань поняття 

правового забезпечення прав людини є їх однобокість, тобто ігнорування 

двоєдиної сутності поняття правового забезпечення прав людини (як процесу 

і як стану). З огляду на це, мають рацію ті дослідники, які розкривають 

поняття «забезпечення» через конструкцію «створення умов» або 

«впорядкування», оскільки означені дії самі по собі є процесом і станом, 

передбачають різні форми діяльності суб’єктів владних повноважень. 

Відповідно, у такому розумінні «забезпечення» включає три елементи: 
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сприяння реалізації прав і свобод людини (шляхом позитивного впливу на 

формування їх загальносоціальних гарантій), охорону прав і свобод людини 

(шляхом упровадження заходів, зокрема, юридичних для попередження, 

профілактики порушень прав і свобод людини), захист прав і свобод людини 

(відновлення порушеного правового стану, притягнення порушників до 

юридичної відповідальності) [126, с. 125].  

З огляду на основу такого концептуального рішення має сенс 

визначення правового забезпечення як здійснюваного державою за 

допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування 

суспільних відносин щодо їх юридичного закріплення, реалізації, охорони, 

захисту і відновлення [126, с. 123].  

У цілому варто погодитись і звернути увагу на запропоновану 

М. В. Пучковою конструкцію сутності поняття «забезпечення», яка містить в 

собі статичний і динамічний аспект. М. В. Пучкова тлумачить поняття 

«правове забезпечення» двоаспектно як: а) сукупність гарантій реалізації і 

охорони прав громадян; б) діяльність органів державної влади із створення 

умов необхідних для реалізації громадянами своїх прав [133, с. 12]. 

Установлені державою гарантії є статистичним компонентом, водночас як 

відповідна діяльність органів державної влади репрезентує собою динамічну 

складову феномену «забезпечення».  

Важливо наголосити, що перевагою позиції М. В. Пучкової стосовно 

питання сутнісного наповнення поняття «правового забезпечення» є 

ув’язування в монолітну і нерозривну правову єдність встановлених 

державою (за допомогою норм права) «гарантій реалізації і охорони прав 

громадян» і «діяльності органів державної влади зі створення умов 

необхідних для реалізації громадянами своїх прав» [134, с. 37]. 

Дещо в іншому ракурсі до проблеми формулювання змісту поняття 

«правового забезпечення» намагався підійти А. Ю. Олійник, який розкрив 

зміст поняття правового забезпечення через призму: а) створення 

сприятливих умов для реалізації громадянами своїх прав; б) запобігання їх 
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порушенню; в) відновлення порушених прав громадян [135, с. 16]. Автор у 

своєму аналізі окрім загального твердження про «створення сприятливих 

умов» намагається деталізувати поняття правового забезпечення шляхом 

включення до його змісту «запобігання порушенню прав» та «відновлення 

порушених прав».  

Однак, у зв’язку з цим закономірно виникають питання про 

співвідношення його конструюючих елементів, про які зазначає автор. 

Наприклад, щодо можливості поглинання змістом поняття «сприятливі 

умови для реалізації громадянами своїх прав» понять «запобігання 

порушенню їх прав» і «відновлення їх порушених прав» [135, с. 38]. 

На думку А. А. Опалевої, зміст поняття правового забезпечення 

обмежується, лише, охороною і захистом порушених прав 

громадян [136, с. 18]. Проте, на нашу думку, таке розуміння правового 

забезпечення є надто вузьким і не відображає всього спектру змісту 

досліджуваного поняття. Наполягаємо, що поняття «правове забезпечення 

прав людини» має широкий зміст і містить у собі й систему суб’єктів, 

наділених повноваженнями у сфері забезпечення прав людини, і масив 

правових норм, які регулюють правовідносини, що виникають навколо прав 

людини, і сукупність гарантій дотримання прав людини. 

Переходячи до визначення правової категорії правове забезпечення 

права на мирні зібрання в його адміністративно-правовому аспекті, 

зауважимо, основним призначенням адміністративного права в умовах 

розбудови демократичної соціальної правової держави є запровадження 

регламентації відносин демократичних за суттю, тобто спрямованих на 

реальне дотримання і охорону у сфері виконавчої влади прав і свобод 

людини, виконання належних їй обов’язків, а також ефективний захист цих 

прав у разі їх порушення [126, с. 127].  

Відповідно до вищезазначеного дійшли висновку, що адміністративно-

правове забезпечення права на мирні зібрання в Україні є одним із 

пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади. Зважаючи на 
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специфіку поняття «адміністрування» та з’ясований вище зміст поняття 

«правове забезпечення», логічно припустити, що адміністративно-правове 

забезпечення – це здійснюване державою за допомогою спеціального 

механізму упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 

охорона, реалізація і розвиток [126, с. 128].  

У свою чергу, І. О. Ієрусалімова звертає увагу на те, що: 

«…забезпечення прав і свобод людини та громадянина передбачає створення 

належних умов їх реалізації. Якщо ми говоримо про це явище загалом, тобто 

піддаємо аналізу усю конструкцію забезпечення безвідносно до права, 

політики чи економіки, тоді потрібно було б характеризувати всі суспільні 

чинники, що системно впливають на реалізацію певних норм, які 

встановлюють права і свободи людини та громадянина. Наше завдання – 

виокремити з арсеналу забезпечувальних засобів лише ті, що відносяться до 

адміністративно-правових…» [128, с. 82].  

Таким чином науковець констатує, що адміністративно-правове 

забезпечення передбачає насамперед регулювання за допомогою норм 

адміністративного права суспільних відносин, що виникають для та у процесі 

реалізації прав і свобод людини та громадянина, вплив на них з допомогою 

передбачених у законодавстві елементів. Крім того, для адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина важливим 

засобом виступає реалізація норм адміністративного права. До того ж тут 

важливі всі способи реалізації і використання, коли громадянин сам 

скористується засобами реалізації, і додержання та виконання норм, а 

особливо, застосування певних норм адміністративного права з метою 

надання можливості громадянину отримати право. Складовою частиною 

адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина є гарантії їх реалізації, під якими розуміються умови, засоби, 

способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі та всебічну охорону 

прав і свобод особи [128, с. 83].  



119 
 

Відповідно, на думку вищезазначеного науковця, адміністративно-

правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина становить собою 

повноту регулювання з допомогою норм адміністративного права суспільних 

відносин, що виникають для та у процесі їхньої реалізації, а також надання з 

допомогою цих норм відповідних гарантій, які разом з іншими правовими та 

не правовими гарантіями створюють сталу систему можливостей 

користування правовими цінностями у державі [128, с. 83, 84]. 

Фактично, І. О. Ієрусалімова до змісту поняття адміністративно-

правового забезпечення відносить три основні елементи – адміністративно-

правове регулювання, реалізацію адміністративно-правових норм та 

встановлені нормами адміністративного права гарантії реалізації прав 

людини і громадянина. Включення до складу поняття адміністративно-

правового забезпечення зазначених складових, з одного боку, дозволяє більш 

чітко встановити «місце знаходження» цього поняття стосовно системи 

ключових понять адміністративно-правової науки серед яких: 

«адміністративно-правове регулювання» і «реалізація адміністративно-

правових норм», з другого боку, включивши у зміст поняття 

«адміністративно-правового забезпечення» поняття «реалізації 

адміністративно-правових норм» та «гарантії реалізації прав людини і 

громадянина» автор акцентувала увагу на реальності «забезпечення», таким 

чином, трансформуючи це поняття зі сфери можливого у сферу здійсненого, 

що загалом відповідає його сутнісним характеристикам [128, с. 85].  

Проте погоджуємося з критикою цієї позиції з Р. В. Ігоніним, який 

влучно назвав недоліком такого підходу до розуміння змісту поняття 

адміністративно-правового забезпечення не врахування суб’єктів владних 

повноважень, які реалізовують (застосовують) норми адміністративного 

права у своїй діяльності [134, с. 39]. 

Дослідивши позиції різних науковців щодо змісту поняття правове 

забезпечення прав людини і громадянина загалом і адміністративно-правове 

забезпечення прав людини і громадянина зокрема, дійшли висновку, що 
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незважаючи на розрізненість наукових поглядів на ці родові поняття, 

беззаперечним є те, що адміністративно-правове забезпечення права на мирні 

зібрання - поняття широке і включає цілу низку взаємопов’язаних елементів, 

які становлять єдину систему, об’єднану спільною метою – сприяти кожному 

в неухильному дотриманні права на мирні зібрання.  

Виходячи із вищезазначеного пропонуємо таке визначення: 

адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання – це здійснюване державою за допомогою спеціального механізму 

упорядкування суспільних відносин, які виникають у процесі реалізації права 

на мирні зібрання, що полягає у створенні сприятливих умов для 

неухильного дотримання цього права, запобігання його порушенню та у разі 

необхідності його відновлення. 

До того ж зазначаємо, що адміністративно-правове забезпечення 

реалізації та захисту права на мирне зібрання знаходить своє практичне 

значення у функціонуванні адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання. 

З точки зору Я. В. Лазура, механізм забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина уособлює комплекс взаємодіючих елементів, які надають 

юридичні й фактичні можливості для повноцінного здійснення кожним своїх 

прав і свобод [137, с. 13]. 

Відповідно, правовий механізм забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання – це певна система умов, які спрямовані на 

ефективну реалізацію людиною права мирно збиратися.  

Варто звернути увагу на саме поняття «система». Уважається, що 

система – це сукупність елементів, які утворюють єдине ціле та взаємодіють 

один з одним і навколишнім середовищем [138, с. 40]. 

Уважаємо, що для повноцінного окреслення адміністративно-

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні необхідно дослідити систему, яка становить його зміст. 

Для цього варто розкласти це поняття на певні підсистеми, які взаємодіючі 
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між собою утворюють таке комплексне явище, як «адміністративно-правовий 

механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання».  

Отже, адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання в Україні необхідно розглядати в єдності 

таких його елементів: 1) нормативна складова; 2) інституційна складова; 

3) функціональна складова; 4) гарантійна складова. 

Усі ці елементи діють на таких принципах, як єдність мети, 

взаємозалежність, взаємний вплив. Тобто всі елементи адміністративно-

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання діють задля досягнення єдиної мети – забезпечення неухильного 

дотримання права на мирні зібрання. Діють вони у взаємній залежності, 

тобто без ефективного функціонування одного з цих елементів усі інші не 

мають можливості виконувати покладені на них функції. Взаємний вплив 

цих елементів показує, що за наявності певних змін в одному з них, усі інші 

теж змінюються [139, с. 126]. Слід також ураховувати, що окрім схожості цих 

елементів зумовлених єдністю мети, взаємозалежністю та взаємним впливом, 

ці елементи мають свої особливості, за допомогою яких можливо відрізнити 

ці елементи. Окреслити ці особливості можливо за допомогою більш 

детального аналізу кожного з цих елементів. 

До того ж треба звернути увагу на те, що право на мирні зібрання у 

динамічній площині своєї реалізації перебуває на стику матеріального і 

процесуального права та різних галузей права, а тому для всебічного і 

повноцінного окреслення адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання не можна нехтувати нормами і 

суб’єктами процесуального права, які хоч і не охоплюються предметом 

адміністративного права, проте беруть безпосередню участь у забезпеченні 

права на мирні зібрання та роблять його неухильне дотримання можливим. 

Отже, нормативна складова становить у собі сукупність нормативно-

правових актів, спрямованих на врегулювання відносин, що виникають у 

процесі реалізації права на мирні зібрання. Тобто, це є весь масив норм 
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міжнародних, ратифікованих у встановленому порядку, так і весь масив норм 

права, прийнятих національними суб’єктами нормотворчої діяльності.  

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди 

застосовують під час розгляду справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права [140], тобто до нормативної складової треба відносити також і 

результати практики Європейського суду з прав людини як щодо України, 

так і стосовно всіх держав Ради Європи.  

Правовідносини, що виникають у процесі забезпечення і реалізації 

права мирних зібрань, мають і матеріально-правове, і процесуально-правове 

врегулювання. Матеріально-правова регламентація права на мирні зібрання, 

передусім, представлена нормами Конституції України, зокрема ст. 39, в якій 

зазначається, 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 [41]. Фундаментальними матеріально-правовими нормами є 

приписи ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Відповідно до чинного, на сьогоднішній день, офіційного перекладу 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод назва ст. 11 та 

відповідного права звучить як «Свобода зібрань та об’єднання» [141]. Ця 

норма захищає свободу проведення мирних зборів та свободу створення 

об’єднання з іншими людьми. 

Офіційне тлумачення положення частини першої ст. 39 Конституції 

України подано у рішенні КС України від 19 квітня 2001 р. У цьому рішенні 

Суд роз’яснює, що тривалість строків завчасного сповіщення має бути у 

розумних межах і не повинен обмежувати передбаченого ст. 39 Конституції 

України права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій. Такі строки мають слугувати гарантією реалізації цього права 

громадян. КС України також дійшов висновку, що визначення строків 

завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого 
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самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх форм, 

масовості, місця і часу проведення тощо є предметом законодавчого 

регулювання [142].  

Здійснення повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян під час проведення 

мирних зібрань Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

покладено на органи місцевого самоврядування [143]. Також норми, які 

стосуються мирних зібрань в Україні, містяться в таких актах, як: закони 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів», «Про 

правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного 

стану», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції», а також у законах «Про вибори Президента України», «Про вибори 

народних депутатів України», «Про місцеві вибори». Перелік та визначення 

масових заходів, а також повноваження правоохоронних органів у сфері 

реалізації права на мирні зібрання в Україні містяться у Статуті патрульно-

постової служби міліції України [144]. 

Процесуально-правове регулювання правовідносин, що виникають у 

процесі реалізації права на мирні зібрання, здійснюється нормами 

КАС України, зокрема ст. 280 установлено особливості провадження у 

справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації 

права на свободу мирних зібрань, ст. 281 особливості провадження у справах 

за адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону 

втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань [145].  

Інституційна складова в адміністративно-правовому механізмі 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання, у свою чергу, 

становить собою сукупність міжнародних і національних інституцій, 

різнорівневу систему державних органів, органів місцевого самоврядування 

та інститутів громадянського суспільства, які у своїй компетенції мають 
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повноваження щодо забезпечення належної реалізації права на мирні 

зібрання в Україні. 

Відповідно, ст. 102 Конституції України закріплює те, що Президент 

України є гарантом прав і свобод людини і громадянина [41]. ВР України 

бере безпосередню участь у процесі забезпечення належної правової 

регламентації права на мирні зібрання. Також до повноважень ВР України 

відповідно до п. 17 ст. 85 Конституції України належить призначення на 

посаду та звільнення з посади, а також заслуховування його щорічних 

доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [41], який у свою 

чергу теж є елементом інституційної складової механізму адміністративно-

правового забезпечення права на мирні зібрання. Відповідно до п. 2 ст. 116 

Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина [41]. Стаття 119 у п. 2 

встановлює, що місцеві державні адміністрації на відповідній території 

забезпечують додержання прав і свобод громадян [41]. Судові органи, 

міжнародні (Європейський суд з прав людини) і національні, беруть участь у 

адміністративно-правовому забезпеченні права на мирні зібрання в Україні у 

розрізі захисту порушеного права, а також шляхом санкціонування мирних 

зібрань і недопущення їх порушень, а що стосується Європейського суду з 

прав людини, то його практика згідно з чинним законодавством визнана 

джерелом права, а відповідно, суд виступає ще й суб’єктом 

нормотворчості. Правоохоронні органи у розрізі забезпечення фактичної 

фізичної реалізації права на мирні зібрання, а саме забезпечення 

громадського порядку і безпеки під час проведення мирного зібрання.  

Громадські організації, у свою чергу, становлять ініціативні групи осіб, 

об’єднаних спільною метою, які сприяють утвердженню поваги до основних 

прав людини, серед яких право на мирні зібрання, формують суспільну 

думку, виступають ініціаторами впровадження змін у сфері реалізації права 
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на мирні зібрання на основі проведених ними досліджень, а також 

здійснюють незалежний моніторинг за дотриманням права на мирні зібрання.  

Також до цієї підсистеми необхідно віднести органи місцевого 

самоврядування, політичні партії, профспілки, засоби масової інформації та 

ін. 

Функціональна складова адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні 

становить собою сукупність компетенційних взаємозв’язків між елементами 

інституційної складової забезпечення права на мирні зібрання в Україні. 

Тобто, це є як самі повноваження відповідного суб’єкта у сфері забезпечення 

реалізації права на мирні зібрання, його діяльність, так і взаємозв’язки між 

різними інституціями, тобто механізм їх взаємодії у процесі забезпечення 

реалізації і захисту права на мирні зібрання. 

Гарантійна складова адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні 

становить собою сукупність гарантій, які надаються Україною та 

міжнародними інституціями для забезпечення належної реалізації права на 

мирні зібрання кожному бажаючому. Важливість гарантій для 

забезпечувального процесу полягає в тому, що вони, виступаючи як системи 

особливих умов і засобів, забезпечують реальність здійснення та реалізації 

прав. Таке тлумачення гарантій уподібнює їх до механізму правового 

забезпечення. Хоча складно погодитися з тим, що ці два поняття збігаються, 

оскільки гарантії, передусім, репрезентують «статику» процесу правового 

забезпечення на відміну від механізму правового забезпечення, який, 

найбільш яскраво, виявляє себе в «динаміці» процесу перетворення 

нормативного у реальне  [134, с. 38]. 

Отже, адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання в Україні є системою взаємозалежних та 

взаємопов’язаних елементів, спрямованих на досягнення єдиної мети – 

сприяння і неухильного дотримання права на мирні зібрання. 
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Підсумовуючи проведений аналіз, дійшли висновку, що 

адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права 

на мирні зібрання в Україні – комплексне поняття, що включає в себе 

систему норм права, заходів, суб’єктів владних повноважень, недержавних 

інституцій, їх повноважень, а також гарантій, що покликані сприяти 

неухильному дотриманню і реалізації права на мирні зібрання в Україні, та 

недопущення його порушення, а у разі необхідності ‒ захисту і відновленню. 

2.2  Суб’єкти адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації і захисту права на мирні зібрання в Україні 

 

Насамперед уважаємо за потрібне з’ясувати питання, кого саме варто 

відносити до суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні. Суб’єктами 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання вважаємо органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, міжнародні інституції та громадські організації, які мають 

компетенцію на території України і наділені повноваженнями, які покликані 

сприяти неухильному дотриманню і реалізації права на мирні зібрання, а 

також недопущення його порушення, захисту і відновленню у разі 

необхідності в Україні.  

Також треба звернути увагу на те, що право на мирні зібрання у 

динамічній площині своєї реалізації перебуває на стику матеріального і 

процесуального права та різних галузей права, а тому для всебічного і 

повноцінного окреслення адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання не можна нехтувати суб’єктами 

інших галузей права, які хоч і не охоплюються предметом адміністративного 

права, проте беруть безпосередню участь у забезпеченні права на мирні 

зібрання. 
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Варто зауважити, що коло суб’єктів адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в 

Україні розкривається через зміст інституційної складової комплексного 

поняття адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання.  

Пропонуємо розглянути ключові суб’єкти у сфері адміністративно-

правового забезпечення права на мирні зібрання. 

Варто звернути увагу на роль Президента України, який згідно зі 

ст. 102 Конституції України є гарантом прав і свобод людини і громадянина. 

На виконання цієї своєї основної місії Президент України наділений 

відповідними повноваженнями, серед яких – нормотворча функція, 

Президент видає укази і розпорядження, які є загальнообов’язковими.  

Так, Президент України видав Указ «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» 2015 р. № 501, яким було зафіксовано 

системні проблеми у сфері забезпечення права на мирні зібрання, зокрема – 

відсутність якісного законодавства з питань мирних зібрань, а також було 

окреслено вектор дій у зазначеному напрямі, а саме має бути «визначено та 

забезпечено виконання позитивних обов’язків держави щодо свободи мирних 

зібрань…» та «унеможливлено безпідставне та непропорційне обмеження 

права на мирні зібрання» [146].  

Метою реалізації Стратегії, як зазначається в цьому документі, є 

забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника 

під час формування державної політики, прийняття рішень органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. Результатом такої 

діяльності держави має стати запровадження системного підходу до 

виконання зазначених завдань та забезпечення узгоджених дій органів 

публічної влади, створення правових механізмів регулювання відносин між 

громадянами і суб’єктами державної влади [146]. 
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Як бачимо, Указ Президента України виступає інструментом 

реагування на ситуацію, що виникла, і є імперативною настановою для 

майбутніх змін у конкретній сфері.  

Крім того, Президент України наділений правом звернення до 

КС України з питань відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВР 

України для надання згоди на їх обов’язковість, про відповідність 

Конституції України питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою [147], тобто Президент 

України як гарант прав людини має відстежувати чи не порушуються права 

людини у нормативно-правових актах і у випадках обґрунтованої підозри має 

звертатися до КС України з метою визнання такого акта неконституційним 

для захисту прав громадян і недопущення їх обмежень.  

Важливим є і обов’язок Президента України надавати свою 

авторитетну відповідь на звернення інших суб’єктів публічної адміністрації з 

питань порушень прав громадян. Так, наприклад, колишній Президент 

України П. Порошенко надав правовий висновок у відповідь на звернення 

судді КС України С. В. Шевчука від 15 березня 2016 р. про надання позиції 

Президента України щодо відповідності ст. 21 Закону України «Про свободу 

совісті і релігійні організації» конституційним приписам щодо проведення 

мирних зібрань. У своїй відповіді Президент, аргументуючи свою позицію 

аналізом чинного законодавства і практикою Європейського суду з прав 

людини, підтримав твердження про невідповідність Конституції України 

оспорюваних Омбудсманом положень частини 5 ст. 21 Закону України «Про 

свободу совісті і релігійні організації». Ця позиція Президента України 

зрештою була врахована під час розгляду КС України подання Омбудсмана 

про те, що положення щодо проведення такого виду мирного зібрання, як 

публічне богослужіння, передбачені ч. 5 ст. 21 зазначеного вище закону, 

«суперечить конституційним приписам щодо проведення мирних зібрань, 
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закріплених ст. 39 Конституції України, оскільки встановлюють дозвільний 

порядок замість повідомного». 

Наступним ключовим органом у механізмі адміністративно-правового 

забезпечення права на мирні зібрання є ВР України. Згідно зі статті 92 

Основного Закону парламент України повинен визначати лише законами 

суб’єктивні права і свободи людини і громадянина, гарантії їх реалізації та 

основні обов’язки [41].  

Маючи статус законодавчого органу, цей суб’єкт приймає закони, 

якими й мають визначатися механізм реалізації права на мирні зібрання та 

його захисту, а, з іншого боку, окремі представники парламенту, органи та 

посадові особи також можуть брати участь у забезпеченні реалізації прав 

громадян та їх захисті. 

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17.11.1992 р. № 2790-XII, депутатським зверненням є викладена 

в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити 

певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, 

віднесених до їх компетенції [148]. Однією з переваг депутатських звернень  

є скорочені строки їх розгляду. Що має неабияке значення для актуальності 

захисту від порушень права на мирні зібрання. 

Також народні депутати мають право на депутатський запит, яким є 

вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету ВР України, яка 

заявляється на сесії ВР України до Президента України, до органів ВР 

України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з 

питань, віднесених до їх компетенції [148]. 
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У розрізі нормотворчої функції ВР України наділена повноваженням 

приймати постанови. Особливу увагу викликає постанова ВР України від 

17 червня 1999 року «Про засади державної політики України в галузі прав 

людини». Цей нормативний документ закріпив принципи і напрями 

державної політики в галузі прав людини. Він виступає своєрідним 

фундаментом, на якому ґрунтується діяльність системи державних органів у 

сфері гарантування прав людини. Ця постанова закріпила пріоритетність 

розвитку правових основ використання та посилення правових гарантій щодо 

охорони та захисту конституційного права громадян на проведення мирних 

зборів, мітингів, походів, інших демонстрацій шляхом прийняття 

відповідного закону [149]. 

На разі перед ВР України стоїть першочергове завдання у сфері 

адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні, а 

саме – прийняття профільного закону, присвяченого праву на мирні зібрання. 

Таке завдання покликане заповнити прогалину в нормативній складовій 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні відповідно до вимог Конституції України і міжнародних 

стандартів у сфері прав людини.  

Також до повноважень ВР України, відповідно до п. 17 ст. 85 

Конституції України, належить призначення на посаду та звільнення з посади 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заслуховування 

його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод 

людини в Україні [41]. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в 

межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини. 

Основною функцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини є контрольно-наглядова, яка конкретизується у здійсненні 

опосередкованого парламентського контролю за додержанням 
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конституційних прав і свобод людини і громадянина на території України і в 

межах її юрисдикції на постійній основі, включаючи дотримання права на 

мирні зібрання державними органами [150]. 

Актами реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо порушень положень Конституції України, законів України, 

міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і 

громадянина є конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та подання до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових 

осіб [150]. 

Протягом першого кварталу щороку Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини представляє ВР України щорічну доповідь про стан 

додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які 

порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і 

громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і 

свобод людини і громадянина. У разі необхідності Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини може представити ВР України 

спеціальну доповідь з окремих питань додержання в Україні прав і свобод 

людини і громадянина. За щорічною та спеціальною доповідями 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини України приймає 

постанову [150]. У доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини зображується фактична ситуація у державі з дотримання 

окремих прав людини і громадянина у конкретний проміжок часу, 

приводиться аналіз проблем у тій чи іншій сфері, а також наводяться 

рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

адресовані відповідним органам й інституціям щодо подолання труднощів у 
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належному дотриманні прав людини і громадянина. 

Так, наприклад, події в Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р. 

відображають небачену активність громадянського суспільства у виді 

реалізації свого права на мирні зібрання, що потягло за собою колосальні 

обмеження цього права збоку органів владних повноважень. Стан 

забезпечення права на мирні зібрання цього періоду традиційно зображено у 

щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

«Кількість судових справ про обмеження права на мирні зібрання, 

розглянутих у 2013 р. окружними адміністративними судами дещо 

зменшилася порівняно з попереднім роком – 253 постанови у 2013 р. проти 

358 у 2012 р. Відсоток заборон залишається стабільно високим і становить 

83 % (209 рішень). Як і в попередньому році, лідером за кількістю заборон 

стала Харківська область (38 заборон). Багато рішень про заборону мирних 

зібрань у 2013 р. було також у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі 

(32), у м. Києві та області (27) та у Дніпропетровській області (22). Пік 

рішень про заборону 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 [151]» – зазначається 

у доповіді. Відповідно до Звіту групи громадського спостереження «ОЗОН», 

що у взаємодії з працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини 

здійснювала моніторинг дотримання права на мирні зібрання упродовж 

листопада – грудня 2013 р., Омбудсман дійшов висновку, що державна влада 

не забезпечила громадянам можливості реалізації свого права на свободу 

мирних зібрань.  

У своїй доповіді Омбудсман дійшов висновку: «З метою створення 

умов для вільної реалізації свободи мирних зібрань в Україні відповідно до 

вимог ст. 39 Конституції України, ст. 21 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, ст. 15 Конвенції про права дитини, ст. 11 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Керівних 

принципів ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань, ОБСЄ/БДІПЛ і 
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рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи слід терміново розглянути 

та ухвалити відповідний закон, присвячений мирним зібранням» [151], а 

також надає рекомендації про внесення змін до низки нормативно-правових 

актів для узгодження їх положень із законодавством про мирні зібрання.  

За 2013 рік Омбудсман зафіксував 729 письмових звернень про 

порушення права на мирні зібрання, що становить 1,9 % від загальної 

кількості письмових звернень про порушення прав до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

В історії сучасної України 2014 рік, безперечно, запам’ятається 

надзвичайним національним піднесенням та, водночас, безпрецедентними 

випробуваннями для прав людини і основоположних свобод. Мільйони 

українців зазнали порушень прав і свобод, гарантованих як основними 

міжнародними документами, так і Конституцією України. Аналізу 

безпрецедентних за всю історію незалежності України порушень прав 

людини під час Революції гідності була присвячена Спеціальна доповідь 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Порушення прав 

та свобод людини в Україні: події листопада 2013 – лютого 2014 років» [152], 

презентована у березні 2014 р. Зазначена доповідь фактично була першим 

офіційним документом, який було спрямовано до Офісу прокурора 

Міжнародного кримінального суду для розгляду питання щодо відкриття 

провадження з метою розслідування злочинів проти людяності, вчинених під 

час Революції гідності. У подальшому всі матеріали, зібрані Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини у цей період, були використані під 

час підготовки спільно з неурядовими правозахисними організаціями 

офіційного звернення до Міжнародного кримінального суду [152]. 

У лютому 2014 р. РФ розпочала окупацію Криму, а вже наступного 

місяця вдалася до активних дій з метою дестабілізації ситуації в південних і 

східних областях, що фактично призвело до втрати Україною контролю над 

частиною своєї території на Донбасі. У зв’язку із тиском та загрозою безпеці 

у березні 2014 року вимушено було припинено діяльність представництво 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Сімферополі, що 

фактично унеможливило здійснення контролю за дотриманням прав і свобод 

людини на території Автономної Республіки Крим. Разом із тим завдяки 

тісній співпраці з громадськими організаціями до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини систематично надходила інформація про 

порушення прав та свобод людини в Криму. 

У своїй доповіді за 2014 р. Омбудсман акцентує увагу на порушенні 

права на мирні зібрання на окупованих територіях. Окупаційною владою у 

Кримі запроваджено практику накладення заборон на проведення мирних 

зібрань і мітингів з підстав, несумісних ані з положеннями Конституції 

України, ані з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

Так, протягом травня – грудня 2014 р. було ухвалено низку нормативно-

правових актів, які суттєво обмежують право на свободу мирних зібрань, 

позбавляють його будь-якого реального змісту тощо. Серед прикладів таких 

актів можна назвати й указ, так званого, прем’єр-міністра Криму 

С. Аксьонова від 16 травня 2014 р., яким були заборонені будь-які масові 

зібрання на території Криму до 06 червня, зокрема й траурні заходи з нагоди 

70-ї річниці депортації кримських татар. 08 серпня 2014 р., так званою, 

Державною Радою Республіки Крим був прийнятий Закон «Про забезпечення 

умов реалізації права громадян Російської Федерації на проведення зібрань, 

мітингів, демонстрацій і пікетів в Республіці Крим». Цим Законом було 

встановлено, зокрема, що для проведення мирних зібрань Радою міністрів 

Республіки Крим мають визначатися спеціальні місця, а також закріплено ще 

низку вимог, які уможливлюють встановлення обмежень або заборон на 

проведення мирних зібрань з формальних підстав. Окупаційною владою 

Криму було фактично розпочато кампанію з переслідування та утиску 

організаторів і учасників мирних зібрань, які мали місце як до, так і після 

окупації [153]. 

2014 року, як і в попередні роки, омбудсман знову звертає увагу на 

проблеми у сфері реалізації представниками ЛГБТ-спільноти свого права на 
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мирні зібрання. 05 липня 2014 року, організатори маршу були змушені його 

відмінити через відмову міліції забезпечити безпеку для учасників. У цьому 

зв’язку Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

наголошувала на тому, що гарантування безпеки для учасників мирних 

зібрань є одним з позитивних обов’язків держави, встановлених ст. 11 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та чітко 

закріплених практикою ЄСПЛ. 

Аналізуючи судову практику у справах про мирні зібрання за 2014 р., 

омбудсман стверджувала, що ситуація виправилася порівняно з попередніми 

періодами, зокрема в частині зменшення кількості самих судових заборон та 

поліпшення вмотивованості ухвалених судових рішень. 2014 року 

адміністративними судами в першій інстанції розглянуто 113 справ про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання, з них задоволено 

повністю або частково – 90, що становить 79, 65 % [153]. 

У доповіді за 2014 рік Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини знову наголошує на нагальній необхідності прийняти спеціальний 

закон про право на мирні зібрання. Також надає рекомендації органам 

внутрішніх справ щодо вдосконалення їх діяльності в розрізі 

адміністративно-правового забезпечення прав людини. 

2014 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

зафіксував 729 письмових звернень про порушення права на мирні зібрання, 

що становить 1,9 % від загальної кількості письмових звернень до нього про 

порушення прав. 

У своєму звіті за 2015 рік Омбудсман наголошує на дискримінаційності 

дозвільного порядку проведення публічних мирних зібрань віруючих та 

релігійних організацій» [154].  

З огляду на тривалу бездіяльність центральних органів державної влади 

у жовтні 2015 р. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

було внесено конституційне подання до КС України стосовно визнання 

положення частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та 



136 
 

релігійні організації» таким, що не відповідає положенням ст. 39 Конституції 

України. 08 вересня 2016 року КС України у справі за конституційним 

поданням Уповноваженого з прав людини рішенням положення частини 

п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

було визнано такими, що не відповідають Конституції України [154]. 

Таке подання Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

ілюструє ще одне повноваження у контексті правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання – конституційне 

подання, що є ефективним способом захисту прав від порушень. 

Знову 2015 року нагально постає питання порушення прав ЛГБТ-

спільноти на мирні зібрання [154], власне як було зафіксовано й у доповідях 

за 2016, 2017 і 2018 роки, проте у доповіді за 2018 рік Омбудсман звертає 

увагу на позитивний момент, а саме, що органи поліції щороку забезпечують 

надійну охорону ЛГБТІ заходів від гомофобної агресії. З метою забезпечення 

можливості проведення мирних зібрань представників ЛГБТІ-спільноти 

поліція виявляє високий рівень готовності до співпраці з громадянським 

суспільством [155]. 

У процесі реалізації права на мирні зібрання представниками ЛГБТ-

спільноти часто виникають окремі випадки діянь, що відповідають за своїми 

ознаками складу правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП 

(непристойна поведінка, жести, оголення у публічних місцях). Це не може 

бути підставою для відмови у проведенні таких заходів, адже девіантна 

поведінка окремих осіб не повинна заважати іншим реалізовувати своє 

законне право, проте це дає право поліції затримувати осіб, у діяннях яких є 

ознаки складу правопорушень, відповідно до закону. 

Загалом, варто наголосити, що у доповідях Омбудсмана за останні роки 

питання порушення права мирних зібрань постає здебільшого саме у розрізі 

його порушення для представників ЛГБТ-спільноти і представників 

релігійних організацій і вірувань. 

У своїй доповіді за 2016 р. окрема увага приділена питанню обмеження 
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свободи мирних зібрань в анексованому Криму, які намагалися провести 

громадяни України, особливо це стосується акцій, що проводились у зв’язку 

зі святкуванням Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського 

народу [156]. 

Щодо статистичних даних, то 2015 р. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини зафіксував уже 13 письмових звернень про 

порушення права на мирні зібрання, що становить 0,03 % від загальної 

кількості письмових звернень про порушення прав до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 2017 року – 9, що становить 0,03 % 

від загальної кількості письмових звернень про порушення прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [157]. 

У випадку наявної інформації про можливі порушення права на мирні 

зібрання Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, відповідно 

до своїх повноважень, вживав необхідних заходів для сприяння у 

повноцінній і безпечній реалізації права на мирні зібрання, зокрема, ним 

надсилались листи реагування до органів Національної поліції України з 

проханням вжити належних заходів безпеки під час проведення мирних 

зібрань ЛГБТІ-спільноти – «маршу рівності» в містах Київ, Одеса та 

Луцьк [155]. 

Очевидно, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

наділений ефективними інструментами впливу, є однією із центральних 

фігур у колі суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання. 

Окрім зазначених вище повноважень, згідно зі ст. 13 Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (п. 10), 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з метою захисту прав 

і свобод людини і громадянина особисто або через свого представника в 

установленому законом порядку може звертатися до суду про захист прав і 

свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, 

недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити 
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свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в 

яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями); 

вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, 

клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового 

розгляду; ініціювати незалежно від його участі у судовому провадженні 

перегляд судових рішень [158]. 

Дійшли логічного висновку, що діяльність Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини доповнює існуючі засоби захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, у тому числі й права на 

мирні зібрання. У науковій літературі зазначено, що Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, не маючи владних повноважень 

змінити або скасувати прийняті рішення, завдяки таким характеристикам, як 

відкритість, доступність, об’єктивність і неупередженість, неформальність 

використовуваних методів діяльності є досить авторитетним і 

результативним засобом забезпечення прав і свобод людини [150]. 

Наступним суб’єктом адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання, на якому варто 

спинити увагу, є Національна поліція України. 

В адміністративно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина правоохоронні органи, доповнюючи один одного у 

процесі взаємодії, утворюють систему, яка виступає ядром забезпечення 

порушених прав і свобод людини і громадянина. Національна поліція 

України створюється і функціонує як єдина централізована система з її 

складовими підрозділами, організаціями та службами.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію», 

Національна поліція України як «центральний орган виконавчої влади, 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку» [159]. 

У структурі органів Національної поліції України створено управління 

забезпечення прав людини, що забезпечує дотримання прав і свобод людини 
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працівниками поліції під час виконання їхніх службових обов’язків, а також 

контроль за роботою органів і підрозділів поліції з питань охорони 

затриманих за підозрою, затриманих під вартою та засуджених осіб. 

Серед основних функцій Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України варто назвати: вивчення та аналіз проблемних 

питань у діяльності органів поліції стосовно дотримання прав людини та 

подання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій 

галузі; організація та проведення навчально-освітніх заходів і науково-

методичне супроводження діяльності поліції щодо забезпечення прав 

людини; перевірка дотримання прав людини в діяльності підрозділів 

Головного управління Національної поліції України та участь у незалежних 

службових розслідуваннях порушень прав людини; забезпечення взаємодії з 

державними, міжнародними та національними неурядовими організаціями, 

правозахисними організаціями, інститутами громадянського суспільства у 

сфері дотримання прав людини тощо [160, с. 76]. 

Слід також відзначити позитивний досвід роботи мобільних груп, які 

здійснювали моніторинг забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 

в діяльності поліції. До складу таких груп залучалися працівники поліції та 

представники громадських організацій у сфері захисту прав людини, 

зареєстрованих у встановленому порядку [160, с. 76]. 

Важливим інструментом забезпечення прав людини в діяльності поліції 

є громадські ради при Головному управлінні Національної поліції України. 

За правовим статусом – це консультативно-дорадчі органи, які надають 

консультативно-методичну допомогу поліції у реалізації завдань відомства 

щодо дотримання прав людини, здійснюють громадський контроль за 

дотриманням прав людини та діяльністю поліції [160, с. 76]. 

У контексті адміністративно-правового забезпечення права на мирні 

зібрання Національною поліцією України надзвичайно важливим є її 

злагоджена взаємодія із відповідними органами місцевого самоврядування 

чи/та органами місцевого самоврядування. Це пов’язано з низкою обставин: 
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по-перше, саме поліція, здебільшого, володіє інформацією про криміногенну 

ситуацію у межах відповідного населеного пункту, яка може бути покладена 

у підґрунтя адміністративного позову про заборону (обмеження) зібрання, 

право на ініціювання якого належить виключно місцевій державній 

адміністрації чи органу місцевого самоврядування; по-друге, 

відповідальність за забезпечення мирності зібрання, а також громадського 

порядку та громадської безпеки у межах та поблизу місця проведення 

мирного зібрання покладається на поліцію. Відповідно, остання повинна 

мати у своєму розпорядженні всю інформацію, яка характеризує як 

організатора зібрання, так і спрямованість та перебіг останнього; по-третє, 

саме на поліцію покладено обов’язок щодо примусового припинення 

зібрання в разі крайньої необхідності, а відповідно вони наперед мають 

правильно визначити кількість сил і засобів, які доцільно задіяти під час 

охорони громадського порядку [161, с. 96–103].  

Тому Національна поліція України виступає одним із центральних 

суб’єктів правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на 

мирні зібрання в Україні, коло їх повноважень лежить у розрізі забезпечення 

громадського порядку і безпеки під час проведення мирного зібрання, що 

виступає гарантією реалізації права на мирні зібрання. 

Особливе місце серед суб’єктів забезпечення права на мирні зібрання в 

Україні посідають органи місцевого самоврядування. Відповідно до 

положень Європейської хартії про місцеве самоврядування, основні 

повноваження місцевого самоврядування встановлюються конституцією або 

законом [162]. В Україні вони закріплені в загальному виді у ст. 143 

Основного Закону, а їх деталізація міститься в таких профільних законах, як 

законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю 

України – місто-герой Київ» [150].  

У ч. 1 ст. 39 Конституції України визначаються суб’єкти, до яких має 

надійти повідомлення про заплановане зібрання. Останніми називаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [41].  
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Реалізуючи нормотворчу функцію, органи місцевого самоврядування 

здійснюють правове регулювання відносин у межах своїх повноважень. 

Користуючись положенням ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: «До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать... вирішення відповідно до закону питань 

про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій...» [143], деякі 

міські ради та їхні виконкоми ухвалювали положення, які встановлюють 

порядок реалізації свободи зібрань у своїх населених пунктах, а саме: 

встановлюють термін повідомлення про зібрання, місця, де можна і де не 

можна проводити мітинги і демонстрації, визначають категорії осіб, яким 

дозволено або не дозволено проводити зібрання. 

Проте варто зіставити положення ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з положенням частини 1 ст. 92 Конституції (1.4): 

«виключно законами України визначаються права і свободи людини і 

громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина». 

Таке розуміння закону міститься і в рішеннях українських судів, які 

визнали недійсними місцеві «положення» про порядок організації і 

проведення зібрань у Дніпропетровську, Донецьку, Чернівцях, Сімферополі, 

Житомирі, Херсоні та низці інших міст. У Луцьку, Черкасах та Ужгороді 

місцеві ради самі скасували такі «положення». ВС України у своїй постанові 

від 03.03.2014 р. також прямо вказав: «Посилатися на акти органів місцевого 

самоврядування як на такі, якими встановлюється порядок організації або/та 

проведення мирних зібрань, також є неприйнятним, оскільки посилання на 

них не узгоджується з вимогами статей 39 і 92 Конституції України» [48, 

с. 20]. 

Оскільки рішення органів місцевого самоврядування не є законами, то 

ці рішення нелегітимні. Таким чином, органи самоврядування можуть 

вирішувати лише питання про порядок та обсяг залучення комунальних 

служб чи правоохоронних структур для забезпечення громадського порядку 

під час зібрань. Тобто до кола їх повноважень належать питання, які ніяким 
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чином не можуть обмежити право на мирні зібрання і не встановлюють 

порядок реалізації цього права, а лише стосуються питання, так би мовити, 

обслуговування реалізації права на мирні зібрання для забезпечення 

громадського порядку і благоустрою, та можуть знизити потенційні ризики у 

сфері громадського порядку і безпеки, наприклад шляхом залучення 

додаткових сил правоохоронних органів, і зменшити ризик матеріальних і 

майнових втрат у сфері благоустрою, наприклад шляхом покладення на 

організаторів мирних зібрань обов’язку прибирання сміття після проведення 

запланованого заходу.  

Слід згадати, що зміст правоохоронної функції місцевого 

самоврядування складає охорона громадського порядку, що є необхідною 

умовою підтримання на території громади режиму законності, який 

забезпечується діяльністю всієї системи правоохоронних і судових органів, а 

також різноманітних державних служб, інспекцій, які здійснюють функції 

нагляду і контролю за дотриманням законодавства [150]. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», до повноважень сільських, селищних, міських виконавчих органів 

місцевого самоврядування належить здійснення контролю за забезпеченням 

громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 

демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів [143]. 

Найбільш об’ємною ділянкою повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері адміністративно-правового забезпечення права на 

мирні зібрання в Україні є, так звана, комунікативна взаємодія відповідного 

адміністративного органу з організатором зібрання з питань організації 

проведення запланованого мирного зібрання. Розкриваючи це питання, 

вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що суб’єктом отримання 

сповіщення про проведення мирного зібрання законодавець розуміє дещо 

різні органи. Отже, фізичні та юридичні особи, які мають намір провести 

мирне зібрання, мають завчасно повідомити про це одного з таких суб’єктів: 
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– у разі проведення зібрання на території одного з районів м. Києва – 

місцеву державну адміністрацію, повноваження якої поширюються на 

територію того району м. Києва, де заплановане проведення мирного 

зібрання; 

– у разі проведення зібрання (демонстрації, ходи) на території кількох 

районів м. Києва – Київську міську державну адміністрацію; 

– у разі проведення зібрання на території одного з районів 

м. Севастополя – місцеву державну адміністрацію, повноваження якої 

поширюються на територію того району м. Севастополя, де заплановане 

проведення мирного зібрання; 

– у разі проведення зібрання (демонстрації, ходи) на території кількох 

районів м. Севастополя – Севастопольську міську державну адміністрацію; 

– у разі проведення зібрання на території міста, в якому не утворено 

районних рад, виконавчий орган міської ради міста, на території якої 

заплановане проведення мирного зібрання; 

–  у разі проведення зібрання на території міста, в якому утворено 

районні ради, виконавчий орган районної у місті ради, на території якої 

заплановане проведення мирного зібрання; 

– у разі проведення зібрання на території селища – виконавчий орган 

селищної ради, на території якої заплановане проведення мирного зібрання; 

– у разі проведення зібрання на території села – виконавчий орган 

сільської рада, на території якої заплановане проведення мирного зібрання; 

– у разі проведення мирного зібрання (демонстрації, ходи) на території 

кількох населених пунктів – виконавчий орган тієї ради (місцеву державну 

адміністрацію), на території якого розпочинається мирне зібрання. 

Тобто, така функція комунікації суб’єктів адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в 

Україні стосується не лише органів місцевого самоврядування, а й місцевих 

органів виконавчої влади. 
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Відповідно до ст. 119 Конституції України місцеві державні 

адміністрації зобов’язані забезпечувати на відповідній території додержання 

прав і свобод громадян [41]. Виконавчу владу в областях і районах, 

містах Києві й Севастополі, районах у цих містах та районах у Автономній 

Республіці Крим здійснюють місцеві державні адміністрації. Одне з головних 

завдань місцевої державної адміністрації в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці є забезпечення законності та 

правопорядку, додержання прав і свобод громадян [161, с. 97]. 

Організація та проведення мирного зібрання передбачає вирішення 

певної кількості питань важливих як для його організатора (керівника), так і 

для уповноваженого адміністративного органу, що вимагає існування 

взаємодії зацікавлених сторін між собою. На сьогоднішній день така 

взаємодія здійснюється зазвичай у межах організованих місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування 

узгоджувальних комісій з розгляду повідомлень щодо організації та 

проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій. 

Адміністративному органу взаємодія з організатором (керівником) 

зібрання надає можливість більш повно зрозуміти спрямованість 

запланованого зібрання, належним чином вивчити фактичні та юридичні 

особливості його організації та проведення, встановити особистий контакт із 

громадянами, які ініціюють його проведення. Отримані таким чином дані, 

відповідно, будуть покладені у підґрунтя усіх подальших рішень 

адміністративного органу [161, с. 96–103]. 

Щодо форми погоджувальної зустрічі, то з огляду на те, що метою 

взаємодії є з’ясування та деталізація намірів, планів та потреб учасників 

зібрання, то для таких зустрічей найбільш доречною є форма дискусій, 

обговорень, круглих столів тощо, тобто така форма, яка надає учасникам 

погоджувальної зустрічі можливість неформального спілкування з 

представником адміністративного органу. До участі у погоджувальних 

зустрічах доречно запрошувати також і представників органу внутрішніх 



145 
 

справ, територіальна компетенція якого поширюється на місце проведення 

запланованого зібрання. Такий крок сприятиме встановленню більш тісного 

попереднього контакту між особами, які відіграватимуть центральну роль у 

сфері організації та проведення мирного зібрання, що сприятиме більш 

швидкому та успішному вирішенню усіх питань, які можуть виникнути у цій 

сфері [161, с. 98–99]. 

Комунікативна взаємодія, у разі якщо вона проводиться з участю 

уповноваженого представника адміністративного органу та організатора  

зібрання, має бути завершена повідомленням про те, чи буде ставити 

адміністративний орган перед адміністративним судом питання про заборону 

(обмеження) запланованої акції. У разі, якщо адміністративним органом 

приймається рішення про звернення до адміністративного суду з названим 

позовом, то організатору зібрання мають бути повідомлені підстави, 

покладені у підґрунтя такого рішення. Для уникнення можливих 

непорозумінь між учасниками комунікативної взаємодії доцільним є ведення 

протоколу засідання, в якому мають бути відображені всі принципові та 

важливі рішення і рекомендації, сформульовані за його результатами. Копія 

протоколу має бути передана організатору зібрання [161, с. 96–103]. 

Під час комунікативної взаємодії з організатором зібрання 

адміністративний орган має суворо дотримуватися вимог ч. 21 ст. 6 та ч. 2 

ст. 19 Конституції України, які обмежують його рішення (дії) законодавчо 

визначеною компетенцією [41]. 

Комунікативна взаємодія між адміністративним органом та 

організатором зібрання може бути проведена також і під час самого зібрання. 

Необхідність у такому заході може виникнути, наприклад, у разі потреби 

скоординувати рух колони демонстрантів чи провести з ними переговори 

щодо розблокування певної території чи приміщення. Головна мета взаємодії 

між названими суб’єктами на етапі проведення акції зводиться до 

забезпечення її мирного та безпечного характеру; вона може допомогти 



146 
 

уникненню ситуацій, які змусять орган охорони правопорядку прийняти 

рішення про примусове припинення зібрання. 

Адміністративний орган, який отримав повідомлення про заплановане 

зібрання, відповідно до пп. 3 п. б ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», зобов’язаний здійснювати контроль за 

забезпеченням під час їх проведення громадського порядку [143].  

З огляду на такий обов’язок вони мають ініціювати взаємодію з іншими 

суб’єктами, залучення яких є необхідним для забезпечення громадського 

порядку під час зібрання. Насамперед йдеться про органи охорони 

правопорядку. Залежно від ситуації, що виникла, до участі у забезпеченні 

проведення зібрання можуть залучатися служба швидкої медичної допомоги 

та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, 

місцеві державні адміністрації та/чи органи місцевого самоврядування мають 

забезпечити належну роботу комунальних служб міста (транспорт, вивіз 

сміття, встановлення пересувних туалетів тощо), що є необхідним для 

задоволення природних та соціальних потреб як учасників зібрання, так і 

інших мешканців населеного пункту [161, с. 96–103]. 

З наведених аналітичних міркувань стає зрозумілим, що на органи 

місцевого самоврядування, а у визначених законом випадках на місцеві 

державні адміністрації покладається центральна роль у забезпеченні 

належної реалізації права на мирні зібрання на місцях. Цей суб’єкт виступає 

своєрідним медіатором між ініціативною групою, яка зволіла реалізовувати 

своє право на мирне зібрання, і цілим суспільством, яке потенційно несе 

певні ризики і незручності у зв’язку із проведенням мирного зібрання. Роль 

медіатора виявляється у виконанні позитивних зобов’язань держави щодо 

дотримання права на мирні зібрання, з одного боку, і вжиттям всіх 

необхідних заходів для забезпечення громадського порядку і безпеки та 

захисту прав більшості, з другого. 

У контексті позитивних зобов’язань держави у сфері забезпечення 

права на мирні зібрання треба зауважити, що саме державна служба 
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покликана забезпечити ефективне функціонування органів державної влади, 

з її допомогою через оптимальне поєднання особистих, групових і державних 

інтересів реалізуються інтереси, права і свободи громадян [163].  

Таким чином, розглянуті нами органи та їх роль у сфері забезпечення 

права на мирні зібрання є ядром інституційної і функціональної складових 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання. Неухильне дотримання та належне забезпечення права на мирні 

зібрання можливе лише за умови злагодженої роботи всіх цих суб’єктів у 

процесі їх взаємодії та співпраці, що можливе на зламі перетинання їх 

функцій і повноважень. Ефективність функціональних й інституційних 

зв’язків між суб’єктами забезпечення разом із належним правовим 

регулюванням та достатніми гарантіями, власне, і становить надійний 

правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні, що, у свою чергу, є запорукою неухильного дотримання 

права на мирні зібрання. 

 

2.3  Суди як суб’єкти адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації і захисту права на мирні зібрання в 

Україні 

 

Жоден із органів і організацій не володіє настільки універсальною 

компетенцією та засобами захисту прав людини як суди. Це твердження 

ґрунтується на характеристиці суду як єдиного органу, що здійснює 

правосуддя в Україні. Слід зауважити, що відповідно до положень ст. 124 

Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, 

які виникають у державі, тобто основоположним елементом системи захисту 

прав людини в Україні є судова система [41].  

Водночас, як функція захисту прав людини судами загальної 

юрисдикції є основною і беззаперечною, навколо правозахисної функції 
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КС України ведеться жвава дискусія. Так, думки вчених щодо цього 

розділилися.  

Одні вважають, що функція захисту прав і свобод людини не 

характерна для КС України (О. Калініченко, Р. Мартинюк, О. Климович та 

ін.) [165, с. 87]. У зв’язку з цим досить цікавими є висновки О. Климович, що 

ґрунтуються на системному аналізі положень Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та рішень Європейського суду з 

прав людини. Сутність цих висновків полягає в тому, що згідно з практикою 

Європейського суду з прав людини не кожен елемент національної системи 

судів може бути визнаний ефективним засобом захисту прав людини, а всі 

правові засоби повинні бути вичерпані. Тобто справа обов’язково має бути 

розглянута всіма органами, до повноважень яких належить розгляд справи по 

суті. У зв’язку із зазначеним, аналізуючи діяльність КС України як засобу 

захисту прав людини, О. Климович робить висновок, що КС України не 

розглядає справу по суті, і результатом розгляду заяви не може бути 

компенсація шкоди конкретному громадянинові. Таким чином, КС України 

не може розглядатися як засіб захисту прав людини в розумінні 

Конвенції» [166, с. 35].  

На думку іншої групи науковців (А. Селіванов, А. Стрижак, В. Тихий, 

А. Гусєв), КС України є судовим органом, якому властива функція захисту 

прав і свобод людини і громадянина. Дійсно, функції КС України як такі в 

законі прямо не визначені, чим породжено дискусію в наукових колах щодо 

системи і змісту цих функцій. У статті 150 Конституції України та у ст. 13 

Закону України «Про Конституційний Суд України» [147] (далі – Закон) 

відображені лише повноваження КС України, виходячи з яких під його 

функціями слід розуміти основні напрями діяльності, що реалізовуються 

КС України через його повноваження для виконання основних завдань 

конституційного правосуддя, а також утвердження конституційної законності 

в межах держави. Щодо цього А. Гусєв справедливо зазначає, що «…органи 

конституційної юрисдикції захищають права і свободи людини шляхом 
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перевірки законів, інших нормативно-правових актів з погляду їх 

відповідності Конституції, а також здійснюючи офіційне тлумачення 

Конституції і законів» [167, с. 19]. Таким чином, функція захисту прав і 

свобод людини реалізовується КС України через його повноваження, 

визначені у законодавстві. КС України згідно з його компетенцією та 

повноваженнями виконує функцію захисту прав і свобод людини в кількох 

формах, однією з яких є конституційний контроль [166, с. 35].  

Оцінюючи діяльність конституційної юстиції в Україні, авторський 

колектив монографії «Проблеми та перспективи запровадження 

конституційної скарги в Україні» зазначає, що «процедури абстрактного 

нормоконтролю на сьогодні проявили високу ефективність у механізмі 

захисту прав і свобод людини і громадянина» [168, c. 18].  

Іншою формою захисту прав і свобод людини КС України є 

повноваження щодо розгляду конституційних звернень про необхідність 

офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Аналіз 

ст. 42, 43 Закону свідчить, що законодавець надає можливість фізичним та 

юридичним особам звертатися до КС України. Як зазначає А. Головін,  

КС України, даючи офіційне тлумачення правових норм, забезпечує захист 

прав громадян у питаннях, що були предметом розгляду органів судової або 

виконавчої влади [169, с. 15]. 

Отже, слідуючи з основних завдань, повноважень та існуючої практики 

КС України, реалізація ним функції захисту прав та свобод людини і 

громадянина виражається в такому, передусім, шляхом здійснення перевірки 

законопроєктів про внесення змін до Конституції України (ст. 159) на 

предмет того, чи не передбачають ці зміни скасування чи обмеження прав і 

свобод людини і громадянина (ст. 157) [41]; не менш важливе значення для 

забезпечення і захисту права на мирні зібрання має діяльність КС України 

щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України (п. 4 ст. 13, 

ст. 42, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України»).  
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Відповідно, КС України є специфічним суб’єктом інституційної 

складової правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на 

мирні зібрання в системі судових органів України. Рішення КС України з 

питань, що належать до його компетенції, сприяють зміцненню правових 

гарантій права на мирні зібрання, що підтверджує значущість органу 

конституційної юстиції в механізмі захисту прав і свобод людини і 

громадянина в цілому.  

Як один із прикладів правозахисного впливу діяльності КС України 

можна навести наріжне для мирних зібрань рішення КС України від 19 квітня 

2001 р. № 4-рп/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства 

внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини 

першої ст. 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій.  

У цьому рішенні Суд роз’яснює, що тривалість строків завчасного 

сповіщення має бути у розумних межах і не повинна обмежувати 

передбаченого ст. 39 Конституції України права громадян на проведення 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі строки мають слугувати 

гарантією реалізації цього права. КС України також дійшов висновку, що 

визначення строків завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи 

органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей мирних 

зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення тощо є предметом 

законодавчого регулювання [142].  

Таким чином, таке рішення є одним з основоположних джерел 

нормативно-правового регулювання права на мирні зібрання в Україні в 

умовах відсутності спеціального закону. Більше того, це рішення стало 

головним способом розв’язання проблеми тривалої і повсемісної незаконної 

практики обмежень, аж до повної заборони, права на мирні зібрання, які 

аргументувались порушенням порядків проведення мирних зібрань, 

прийнятих місцевими органами влади. 
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Правовою підставою ефективного правового захисту права на свободу 

мирних зібрань є положення ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, де зазначено, що кожен, чиї права та свободи, 

визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб 

юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення 

було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.  

З часу започаткування в Україні адміністративного судочинства таким 

національним органом є адміністративні суди, які за Конституцією України 

володіють виключними повноваженнями щодо обмеження права осіб на 

свободу мирних зібрань. 

Особливості розгляду справ про обмеження права на мирні зібрання та 

усунення обмежень щодо реалізації цього права визначаються ст. 280 та 281 

КАС України [145].  

Тому найголовніша роль серед системи судів України у розрізі 

суб’єктів сфери правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання в Україні відведена адміністративним судам.  

Відповідно до завдань адміністративного судочинства, визначених 

КАС України, суд у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні 

зібрання повинен перевірити обґрунтованість підстав для застосування таких 

обмежень, на які посилаються органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, та у разі підтвердження необхідності їх застосування обрати 

спосіб обмеження, який найкраще би відповідав його меті – недопущенню 

заворушень чи злочинів, загрози здоров’ю населення або правам і свободам 

інших людей та найменше обмежував би право громадян на мирне 

зібрання [145]. 

Звертаємо увагу, що справи щодо реалізації права на мирні зібрання 

можна поділити на дві окремі підкатегорії: 

- справи за адміністративними позовами суб’єктів владних 

повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; 
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- справи за адміністративними позовами про усунення обмежень у 

реалізації права на мирні зібрання. 

Згідно зі ст. 280 КАС України адміністративний суд має право 

прийняти рішення або про заборону зібрання або про обмеження права на 

мирні зібрання [145]. Повна заборона проведення зібрання становить собою 

рішення, прийняте адміністративним судом з метою виключення можливості 

проведення заздалегідь запланованого зібрання. Заборона зібрання 

адміністративним судом можлива лише до його початку, тобто на стадії 

підготовки останнього до проведення [170].  

Заборона проведення зібрання може бути встановлена рішенням 

адміністративного суду тільки щодо конкретного зібрання, тобто вона не 

повинна поширюватися на потенційно можливі масові заходи, про 

проведення яких ще не сповіщені органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування [170]. 

Розглядаючи позов адміністративного органу про заборону проведення 

мирного зібрання, суддя адміністративного суду має перебувати на позиції, 

що рішення про повну заборону зібрання є допустимим лише у виключному 

випадку. Відповідно, навіть якщо зібранням може бути завдана шкода 

рівнозначному правовому благу, то суддя, орієнтуючись на принцип 

співмірності втручання, має прийняти таке рішення, яке буде у мінімально 

необхідному в цій ситуації обсязі обмежувати право на свободу мирних 

зібрань [170]. 

Постанова суду про заборону проведення зібрання має бути належним 

чином обґрунтованою, тобто повинна містити у собі чіткі фактичні дані, а 

також посилання на юридичні акти, рішення Європейського суду з прав 

людини, з яких однозначно випливає допустимість і необхідність обмеження 

запланованого зібрання у формі його повної заборони [170]. 

На відміну від повної заборони у випадку прийняття судом 

адміністративним судом обмежувального рішення зібрання не забороняється 

в цілому, проте щодо нього вводяться певні обмеження не змінюючи його 
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сутність і мету. Відповідно обмеження роблять можливим проведення 

певного зібрання, без застосування яких воно було б забороненим для 

проведення [170]. 

Прийняття судом обмежувального рішення, як і рішення про повну 

заборону зібрання, має узгоджуватися з положеннями ч. 2 ст. 39 Конституції 

України, з якої чітко випливає, що будь-яке обмеження щодо реалізації права 

на свободу мирних зібрань може бути застосовано судом 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. Інакше кажучи, обмежувальне рішення 

адміністративного суду буде правомірним лише у тому випадку, якщо воно 

приймається: 

а) з метою захисту (охорони) щонайменше рівнозначного праву на 

свободу мирних зібрань правового блага (праву, свободі); 

б) за обов’язкового дотримання принципу співмірності втручання; 

в) як реакція на реально існуючу небезпеку відповідному правовому 

благу [42, с. 107, 108, 113]. 

Відповідно, суд не має права у підґрунтя свого обмежувального 

рішення покласти, наприклад, необхідність гарантування громадянам 

вільного проходу громадським сквером, на території якого заплановано 

проведення зібрання, адже воно завжди буде супроводжуватися певними 

незручностями для інших осіб [42, с. 107]. 

Обмеження можуть стосуватися питань часу, місця, форми, способу 

проведення зібрання висловлювань та лозунгів, які мають намір 

використовувати його учасники, допоміжних засобів (освітлювальної 

техніки). Перелік можливих обмежень не є вичерпним, а раз так, то судом 

можуть бути запроваджені й інші обмеження, які відповідають обставинам 

конкретного зібрання [42, с. 108]. 

Необхідність врахування під час постановлення обмежувального 

рішення вимог ч. 2 ст. 39 Конституції України випливає також і з того, що 
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доволі часто обмежувальні рішення суду за своїм юридичним змістом 

(наслідками) дуже тісно межують з рішенням про повну заборону зібрання. 

Викладене у рівній мірі стосується і тих обмежувальних рішень суду, 

на підставі яких демонстрантам не дозволяється проведення запланованої 

ними акції у той або інший час, який, однак, є для них надзвичайно важливим 

та принциповим (наприклад, зібрання планується провести у день та час 

початку Великої Вітчизняної війни). Визначення обмежувальним рішенням 

суду для учасників зібрання іншої дати/часу проведення їх акції, зведе 

нанівець надане їм Конституцією України право на свободу мирних зібрань 

(у частині вільного вибору дати та часу проведення зібрання). Що ж до 

обмеження змісту зібрання, то суд має право реалізувати таке своє 

повноваження лише у випадку, коли у його межах будуть формулюватись і 

висловлюватись думки, які не підлягають охороні з боку права на свободу 

думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (наприклад, 

образи, наклепи) [42, с. 107, 108, 113]. 

Судова практика щодо мирних зібрань в Україні часто не відповідає 

європейським стандартам у сфері прав людини. Усупереч міжнародним 

стандартам суди забороняють мирні зібрання у разі збігу їх з іншими 

заходами, у тому числі контрдемонстраціями; у зв’язку з формальними 

недоліками у повідомленні про мирне зібрання; через проведення зібрання у 

«недозволеному» громадському місці; через неспроможність органів влади 

забезпечити громадський порядок, безпеку руху транспорту чи пішоходів, 

дотримання правил благоустрою тощо, і це все є неправомірним, порушує 

вимоги Конституції України та європейські стандарти [171, с. 214]. 

Попри норму ст. 11 Європейської конвенції з прав людини про те, що 

будь-яке обмеження права на мирні зібрання може мати місце лише у 

випадку, коли воно є «необхідним у демократичному суспільстві», та низку 

рішень Європейського суду з прав людини, які визначають винятковий 

характер таких обмежень, у 2010 р. суди в Україні, згідно з проведеним 

дослідженням задовольнили 83 % позовів місцевих органів влади про 
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заборону мирних зібрань, а 2011 р. – 89 %, 2012 р. – 88 %, 2013 р. – 83 % 

(найбільше повідомлень про заборони мирних зібрань 2013 р. стосуються 

Києва, події в Києві висвітлили для широкого загалу кризу в системі 

забезпечення права на мирні зібрання в Україні). 2014 року окружні 

адміністративні суди розглянули 113 справ про заборону мирних зібрань. У 

88 випадках суд прийняв рішення про заборону мирних зібрань, в інших 25 – 

дозволив їх проводити, тобто відсоток заборон становить – 78 % [171, с. 216]. 

Кількість заборон 2014 р. значно впала порівняно з 2013 р. (88 проти 

209) та особливо з 2012 р. (88 проти 349). 2015 року кількість розглянутих 

судами справ щодо обмеження свободи мирних зібрань суттєво знизилась. За 

даними Єдиного державного реєстру судових рішень за рік суди розглянули 

лише 37 справ цієї категорії у першій інстанції. Суттєво зменшився і відсоток 

судових заборон мирних зібрань. 2015 року суди заборонили лише 19 зібрань 

(51 %). Протягом 2016 року в Україні суди розглянули всього 19 позовів про 

заборону мітингів. З них задоволено лише 8, відсоток заборон – 42 %. 2017 

року – 6 позовів, з яких суд жодного не задовольнив [171, с. 215].  

Частково таке різке зниження заборон мирних зібрань судами і взагалі 

кількості справ цієї категорії у судах можна пояснити тим, що Україна не 

здійснює фактичного контролю над Автономною Республікою Крим і 

м. Севастополь (з березня 2014 р.), та над великою частиною території 

Донецької та Луганської областей включно з обласними центрами (з травня 

2014 р.). Суттєві зміни у забороні мирних зібрань пов’язані з падінням 

режиму Януковича. Проте попри це, у «постмайданній» Україні існують 

масові й системні порушення свободи зібрань. Мітинги з певною 

тематикою  – ліві, демонстрації соціального протесту, феміністичні, ЛГБТ, 

зібрання національних меншин – провести складно  [171, с. 215]. 

Нерідко суди, приймаючи рішення про заборону мирних зібрань, 

посилалися на незаконні місцеві «порядки» та «положення» з питань 

проведення мирних зібрань, хоча б мали керуватися ст. 39 Конституції 

України, нормами ст. 11 Європейської конвенції з прав людини та ст. 21 
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Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, практикою 

Європейського суду з прав людини [171, с. 216]. 

Не є чимось винятковим для практики судочинства проведення судових 

засідань у таких справах у вечірній чи нічний час, без повідомлення сторони 

відповідача. Слід указати також на відсутність ефективного (до дня 

проведення мирного зібрання) апеляційного оскарження судових рішень про 

обмеження права на мирні зібрання [171, с. 216].  

Хоча оновлений зміст ст. 280 КАС України, присвяченої особливості 

провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань, встановив скорочені строки для 

подачі апеляційної скарги на рішення адміністративного суду про 

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

(один день) та скорочені строки розгляду – максимум два дні [145].  

До того ж, що КАС України встановлює мінімальний граничний строк 

для подачі позовної заяви про встановлення обмеження щодо реалізації права 

на свободу мирних зібрань до суду першої інстанції – 24 години до 

проведення конкретного заходу [145], у випадку неефективної роботи суду 

маловірогідним виявляється отримання ефективного судового захисту свого 

права в розумінні Європейського суду з прав людини, що включає як розгляд 

судом першої інстанції, так і його можливий перегляд у судах вищих 

інстанцій. Тобто у випадку отримання позитивного рішення суду апеляційної 

інстанції втрачається актуальність самого мирного зібрання. Відповідно 

відбувається фактичне порушення права на мирне зібрання шляхом 

відсутнього ефективного судового захисту. 

Проте на таку ситуацію існує й інша думка, що з огляду на специфіку 

права на мирні зібрання йому надано максимально сприятливий судовий 

захист, який ураховує важливість права і нагальну необхідність його 

реалізації у конкретні дні, дати, і полягає в особливому порядку розгляду цих 

справ. Законодавство України забезпечує значно вищий рівень захисту права 
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мирних зібрань у порівнянні з такими державами, як наприклад, Бельгія, 

Німеччина, Франція, де рішення про заборону мирного зібрання може 

приймати орган виконавчої влади, а судовий захист здійснюється тільки з 

ініціативи організатора зібрання. 

Представники Української Гельсінської спілки з прав людини 

вважають, що процедура судового розгляду справи про обмеження права на 

мирне зібрання відповідає мінімальним гарантіям, установленим ч. 1 ст. 55 

Конституції України, і забезпечує достатній рівень захисту від можливого 

свавілля з боку органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Тому 

у питанні регулювання мирних зібрань завжди важливо знайти рівновагу між 

цінностями, які втілені у праві на мирні зібрання: скорочення формальностей 

для проведення мирного зібрання, включаючи процедуру повідомлення і 

право на ефективний правовий захист [172]. 

Нині, за відсутністю профільного закону, присвяченого врегулюванню 

правовідносин навколо права на мирні зібрання, судова практика часто 

звертається у своїх рішеннях до радянського законодавства, йдеться, 

наприклад, про Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації 

і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в 

СРСР» 1988 р. Доля цього Указу була остаточно вирішена рішенням КС 

України № 6-рп/2016 від 08.09.2016 р. як такого, що не відповідає 

Конституції України. 

Полтавський окружний адміністративний суд згадав у своїй практиці 

ще один акт у сфері мирних зібрань радянських часів – постанову Верховної 

Ради Української РСР «Про невідкладні заходи по зміцненню законності і 

правопорядку в республіці» від 29 листопада 1990 р. Згідно з пунктом 3 

постанови, «з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міст та інших 

населених пунктів республіки виконавчим комітетам місцевих Рад народних 

депутатів доручено визначити відповідні місця для проведення мітингів, 

демонстрацій та інших масово-політичних заходів громадян. Дозволити їх 

проведення у неробочий час, вихідні дні тижня та у спеціально відведених 
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місцях за умови забезпечення належного громадського порядку» [173]. З 

посиланням на цей акт було заборонено проводити пікет біля місцевої 

державної адміністрації, оскільки, згідно з положенням виконкому міської 

ради, для проведення мирних зібрань визначено територію… біля стадіону 

«Ворскла» (див. постанови Полтавського окружного адміністративного суду 

від 02 листопада 2011 р. № 19372058, № 19370317) [176]. 

Органи місцевого самоврядування приймаючи акти, які встановлюють 

не передбачені Конституцією та законами України обмеження, виходять за 

межі своєї компетенції. А суди у свою чергу застосовують непередбачені 

Конституцією України підстави для заборони мирних зібрань, що не 

засновані на законі [176]. Такої ж позиції дотримується і Венеціанська 

комісія, яка зауважила, що «…кожне громадське місце має бути відкрите для 

проведення зібрань; заборона зібрань у безпосередній близькості від об’єктів 

високої небезпеки повинна стосуватися лише негромадських місць (місць 

заборонених для громадськості)» (п. 7 Спільної думки Венеціанської комісії 

та ОБСЄ/БДІПЛ щодо свободи мирних зібрань в Україні від 19 жовтня 

2010 р.) [174]. 

Таким чином, зазначені акти радянського законодавства і прийняті на 

їх основі рішення органів місцевого самоврядування не можуть 

застосовуватися після набрання чинності Конституцією України для 

обмеження свободи мирних зібрань [176]. 

Попри те, що найчастіше суди йдуть назустріч не громадянам, а 

органам влади, слід звернути увагу на випадки судової практики, яка 

ураховує міжнародні стандарти щодо свободи мирних зібрань [175, с. 56]. 

По-перше, слід згадати про випадки визнання незаконними положень 

про організацію та порядок проведення мирних зібрань, затверджених 

рішеннями органів місцевого самоврядування. Так, Львівський апеляційний 

адміністративний суд дійшов висновку, що положення «Про визначення 

порядку організації та проведення в м. Чернівці мирних зібрань» є таким, що 

не відповідає правовому акту вищої юридичної сили і зауважив, що 
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«звуження змісту прав і свобод, зокрема шляхом зменшення часу, визначення 

місця реалізації гарантованих прав чи іншими способами є обмеженням прав 

і свобод, гарантованих Конституцією України» (постанова від 10 лютого 

2011 р. № 13955587) [176]. 

Як позитивний приклад можна навести рішення суду, яким було 

дозволено контрдемонстрації. Так, Окружний адміністративний суд АРК 

вказав, що: «…згідно з практикою Європейського суду з прав людини право 

на мирні заходи не може бути обмежене у випадку наявності іншої групи 

людей, які мають альтернативні погляди, ніж організатори мирного заходу. У 

таких випадках влада має не забороняти запланований захід, але забезпечити 

реалізацію права на проведення також і альтернативного зібрання та охорону 

громадського порядку відносно усіх учасників» (постанова від 04 листопада 

2011 р. № 18950062) [176].  

Як зазначалося вище, з 2014 р. спостерігається поступова зміна вектору 

судових рішень на користь мирних зібрань. 2015 року фіксується стале 

зниження обмеження свободи мирних зібрань судами.  

Відносно позитивною для організаторів мирних зібрань 2015 р. була 

практика апеляційних судів і Вищого адміністративного суду України. У 

чотирьох із семи випадків апеляційні суди приймали рішення на користь 

організаторів зібрань. Вищий адміністративний суд України був на боці 

організаторів зібрань у двох з трьох випадків [177]. 

Лідером за кількістю рішень про обмеження свободи мирних зібрань 

протягом 5 років була Харківська область. Наприклад 2015 року три чверті 

всіх заборон мирних зібрань відбулися за рішеннями Харківського 

окружного адміністративного суду [177]. 

Разом із тим суттєвих змін у підставах, якими суди мотивують 

необхідність обмеження мирних зібрань, не сталося. Суди й надалі 

забороняють мирні зібрання лише імітуючи застосування практики 

Європейського суду з прав людини, а насправді ігноруючи її [186]. 
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У процесі боротьби за утвердження законного порядку реалізації права 

на мирні зібрання в Україні активісти 2015 р. спробували оскаржити 

законність актів місцевих органів влади, які обмежують право громадян на 

проведення мирних зібрань у містах Полтаві та Харкові, зважаючи на 

прецеденти встановлені Європейським судом у справах «Вєренцов проти 

України» (Vyerentsov v. Ukraine, no. 20372/11, ECHR, 11 April 2013) та 

«Шмушкович проти України» (Shmushkovych v. Ukraine, no. 3276/10, ECHR, 

14 November 2013). Однак в обох випадках суди першої та апеляційної 

інстанції ставали на бік органів влади і визнавали існуючі обмеження 

законними [186].  

Так, Полтавський окружний адміністративний суд постановою від 

25 вересня 2015 р. у справі № 554/7890/15-а відмовив у задоволенні позову 

щодо визнання незаконним «Тимчасового положення про порядок 

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в м. Полтава», яке 

затверджено рішенням Полтавської міської ради. Суд першої інстанції 

вмотивував своє рішення так: «Наведені позивачем рішення Європейського 

суду з прав людини у справах Кузнєцов проти Росії від 23.10.2008 року, 

Станков і інші проти Болгарії, 2001 року, Баранкевич проти Росії, від 

26.07.2007 року, ОСОБА_2 проти Туреччини, від 05.12.2006 року, Вєренцов 

проти України від 11.04.2013 року, Шмушкович проти України від 

14.11.2014 року не заперечують запровадження певних обмежувальних 

заходів при проведенні масових заходів із залученням великої кількості 

людей в інтересах забезпечення безпеки людей та нормальної 

життєдіяльності суспільства в цілому [178]».  

Натомість насправді Європейський суд з прав людини у справі 

«Вєренцов проти України», аналізуючи можливість застосування актів 

місцевих органів влади до цих правовідносин, зауважив таке: «54. … Дійсно, 

Конституція України передбачає певні загальні правила щодо можливих 

обмежень свободи зібрань, але ці правила вимагають подальшого розвитку в 

національному законодавстві. Єдиним існуючим документом, що визначає 
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такий порядок, є Указ 1988 р. № 9306-ХІ, положення якого не є 

загальноприйнятними в якості належної процедури проведення 

демонстрацій, яка передбачає, як це підтверджується практикою 

національних судів, інший порядок, ніж той, що визначений у Конституції 

України…Процедури запроваджені місцевими органами влади для 

регулювання організації та проведення демонстрацій у їхніх конкретних 

регіонах, здається, так само не забезпечують достатніх правових підстав з тієї 

ж причини – відсутності загального акта парламенту, на основі якого можна 

було б розробляти документи місцевих органів влади» [186]. 

Таким чином Полтавський окружний адміністративний суд свідомо 

викривив практику Європейського суду у цій справі. На жаль, це рішення 

підтримав також Харківський апеляційний адміністративний суд, який до 

того ж використав у мотивувальній частині рішення «чинний на теперішній 

час» Указ Президії Верховної Ради СРСР 1988 року № 9306-ХІ [186].  

Розглядаючи справи щодо обмеження права громадян на мирні 

зібрання, суди переважно правильно встановлюють обставини справи та 

умови, за яких можливо обмежити право громадян на мирні зібрання [186]. 

Однак проблемою є те, що суди водночас неправильно обґрунтовують свої 

рішення. 

Прикладом такого рішення є постанова Харківського окружного 

адміністративного суду від 07 жовтня 2015 р. у справі № 820/10500/15. Суд 

цілком слушно встановив відсутність законодавчого акта з питань реалізації 

права на мирні зібрання, який був би ухвалений ВР України, як того чітко 

вимагають ст. 39 та 92 Конституції України. Також суд визнав і 

неможливість для місцевих органів влади належним чином урегулювати 

процедуру проведення зібрань через відсутність відповідного законодавчого 

акта [186]. 

Водночас суд указав на те, що «одночасно з вищевикладеним, 

відповідно до ч. 4 ст. 8 КАС України, забороняється відмова в розгляді та 

вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, 



162 
 

суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні 

відносини [179]». 

В умовах відсутності національного законодавства, яке регулює 

порядок здійснення права на мирне зібрання, суду слід було б використати 

практику Європейського суду з прав людини, яка у цих справах досить чітка і 

послідовна. Тим більше, що Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» прямо зобов’язує 

суди використовувати практику Європейського суду як джерело права [186]. 

Натомість Харківський окружний адміністративний суд вирішив 

заборонити мирні зібрання з підстав, що прямо суперечать практиці 

Європейського суду [186]. 

Так, суд заборонив мирні зібрання з вимогою знизити тарифи через 

абстрактне посилання на «напружену суспільно-політичну обстановку у 

місті [179]». Суд також урахував те, що зібрання «заплановано на час 

обідньої перерви в робочий день у центральній адміністративній частині 

міста у безпосередній близькості від установ державної влади та органів 

місцевого самоврядування, в місці масового скупчення людей, біля найбільш 

пасажиромістких станцій метро, зупинок громадського транспорту [179]». 

До того ж національний суд не врахував позицію Європейського суду з 

прав людини щодо того, що «будь-яка демонстрація у громадському місці 

неминуче, до певної міри порушує загальний перебіг життя, включаючи 

перешкоди для руху транспорту, і органам влади слід виявити певну 

терпимість стосовно мирних зібрань» (Sergey Kuznetsov v. Russia, no. 

10877/04, ECHR, 23 January 2009, §44). Крім того, відповідно до Керівних 

принципів ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, «зібрання мають проводитися в 

межах видимості і чутності їх цільової аудиторії» (п. 3.5). Це правило 

неможливо реалізувати, якщо забороняти мирні зібрання «у безпосередній 

близькості від установ державної влади та органів місцевого 

самоврядування [180]». 
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Несподіваний висновок зробив Одеський окружний адміністративний 

суд у постанові від 13 серпня 2015 р. у справі № 815/4612/15 [186]. За 

обставинами справи, організаційний комітет «Одеса-Прайд 2015» мав намір 

провести демонстрацію «Марш Рівності» у м. Одесі. Однак Одеський 

окружний адміністративний суд заборонив проводити ці зібрання. До того ж 

суд послався на рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Олінжер проти Австрії» (Ollinger v. Austria, no. 76900/01, ECHR, 29 June 

2006), де Європейський суд указав, що побоювання органів влади щодо 

вчинення насильства учасниками мирних зібрань не були підтвердженні 

інформацією про те, що у минулих роках випадки насильства справді мали 

місце під час проведення аналогічних заходів [177]. 

Зважаючи на це, Одеський окружний адміністративний суд установив, 

що у попередні періоди під час проведення аналогічних акцій були 

зафіксовані випадки насильства щодо учасників цих акцій, а отже, заборонив 

мирні зібрання [182]. 

Насправді ж у рішенні «Олінжер проти Австрії» йшлося про 

недоведеність вчинення насильницьких дій під час мирних зібрань у минулих 

роках організацією, яка планувала мирне зібрання [186]. 

Заборона мирних зібрань у випадку з проведенням «Маршу рівності» 

сталася через те, що проти учасників цих зібрань вчинялися насильницькі дії 

у минулому. Таким чином, Одеський окружний адміністративний фактично 

спонукає вчиняти насильство щодо мирних зібрань, оскільки у майбутньому 

це може стати причиною для їх заборони [177]. 

Іншими ж приводами для заборони мирного зібрання були: негативне 

налаштування громади міста і порушення норм Указу Президії Верховної 

Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР» від 28 липня 1988 р. № 9306-XI. 

Обидві причини вважаються неналежними під кутом зору 

Європейського суду [186]. Суд чітко висловився щодо неможливості 

застосування Указу у справі «Вєренцов проти України». Щодо негативного 
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ставлення громадськості до зібрання, то згідно з практикою Європейського 

суду: «Конвенція застосовується не лише до «інформації» або «ідей», які 

схвально сприймаються або вважаються неагресивними чи індиферентними, 

але й до того, що містить небезпеку, шокує або непокоїть. Такими є вимоги 

плюралізму, толерантності і широти поглядів, без яких не може існувати 

«демократичне суспільство»…Так само свобода зібрань, закріплена в ст. 11 

Конвенції, захищає демонстрації, які можуть дратувати або бути 

неприйнятними для людей, погляди яких протилежні ідеям або вимогам, що 

висловлюють на демонстрації» (Stankov and the United Macedonian 

organization Illinden v. Bulgaria, no. no. 29221/95, 29225/95, ECHR, 2 October 

2001, §86) [183]. 

Це рішення Одеського окружного адміністративного суд було 

підтримане ухвалою суду апеляційної інстанції від 14 вересня 2015 р. [186]. 

За схожих обставин Житомирський окружний адміністративний суд 

постановою від 18 березня 2015 р. у справі № 806/1126/15 заборонив мирні 

зібрання з участю представників Комуністичної партії України. Суд також 

послався на випадки насильства, що мали місце під час зібрань з участю 

представників компартії у минулому, і на підставі «дослідження» практики 

Європейського суду у справі «Олінжер проти Австрії» вирішив заборонити 

мирні зібрання [184]. 

Показово, що у повідомленні про проведення мирного зібрання його 

організатори просили забезпечити присутність поліції, щоб убезпечити 

учасників зібрання від насильницьких дій. Натомість замість того, щоб 

виконати позитивний обов’язок держави щодо охорони мирних зібрань, 

органи влади вирішили звернутись до суду з позовом про заборону [186]. 

Більшість заборон мирних зібрань у Харківській області пов’язана з 

тим, що суд визнав доведеною наявність терористичної загрози і неспокійної 

суспільно-політичної ситуації у місті [186]. 
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Загроза здійснення теракту і справді є належною підставою для 

заборони мирних зібрань. Однак реальність такої загрози має бути чітко 

доведена [177]. 

У справі «Махмудов проти Росії» Європейський суд з прав людини 

визнав незаконною заборону мирного зібрання через загрозу теракту, 

оскільки одночасно з забороною мирного зібрання, влада дозволила 

проводити офіційні громадські заходи, організовані урядом м. Москви [185] 

(Makhmudov v. Russia, no. 35082/04, ECHR, 26 July 2006, §69–72). 

Як видно з аналізу практики Харківського окружного 

адміністративного суду, рішення про заборону мирних зібрань приймаються 

на підставі однотипних листів від органів МВС і СБУ, які містять лише 

загальну інформацію про ризики терористичної загрози. Натомість 

Європейський суд з прав людини вказав на неприпустимість посилання на 

«шаблонні» підстави для обґрунтування заборони мирних зібрань [177]. 

Отже, 2015 року масштаби судових заборон мирних зібрань значно 

зменшились, порівнюючи з попередніми роками. Сталося це передусім через 

зміну політичної влади в країні і, як наслідок, багаторазового зменшення 

кількості звернень органів влади з вимогою заборонити мирні зібрання [186]. 

Ціла низка різноманітних чинників призводить до такої недосконалої 

судової практики у сфері забезпечення права на мирні зібрання в Україні. 

Зокрема, у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства під час 

розгляду та вирішення справ стосовно реалізації права на мирні зібрання 

(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)» від 21 травня 2012 р. № 6  

містяться висновки про те, що однією з причин негативної судової практики 

із задоволення позовів про обмеження права на мирні зібрання лише за 

наявності формальних підстав для цього є неврегульованість окремих питань 

реалізації права на мирні зібрання відповідним національним законом [187].  

Стосовно необхідності законодавчого врегулювання питання 

організації та проведення мирних зібрань Вищий адміністративний суд 



166 
 

України неодноразово звертався до вищих органів державної влади, які 

наділені правом законодавчої ініціативи, зазначає М. Смокович. Проте 

донині жодний із законопроєктів не дістав необхідної підтримки 

ВР України [188, с. 442]. 

Отже, суди відіграють основоположну роль в механізмі 

адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні. 

Рішення судів є наріжним каменем у дотриманні права на мирні зібрання. 

Важливість і складність діяльності судів в окресленій сфері помножується у 

зв’язку з відсутністю спеціального законодавства, яке врегулювало б питання 

навколо мирних зібрань.  

Поки що практика національних судів здебільшого не відповідає 

світовим стандартам здійснення правосуддя у сфері дотримання прав 

людини, незважаючи на прагнення України відповідати високій планці 

Європейських стандартів в окресленій сфері. Однак аналітичні дані 

демонструють зрушення практики судових органів у позитивний бік із 

2015 року. Ураховуючи майже повну відсутність національного 

законодавства у сфері здійснення права на мирні зібрання, орієнтир на 

використання практики Європейського суду з прав людини має бути 

пріоритетним і повсемісним у рішеннях судів із зазначеної категорії справ. 

Необхідність дослідження практики Європейського суду з прав людини 

у сфері свободи мирних зібрань та відповідність законодавства нашої 

держави визначеним стандартам набувають останнім часом наочного 

характеру в Україні у світлі сучасної ситуації, масових громадських 

протестів та широкого застосування українськими судами заборони на їх 

проведення [189, с. 38]. 

Цікавість до практики Європейського суду з прав людини у сфері права 

на мирні зібрання викликана, по-перше, тим, що з огляду на ст. 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» українські суди під час здійснення правосуддя мають 

застосовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело права. 
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Інакше кажучи, для суду рішення Європейського суду з прав людини є, 

умовно кажучи, законом, яким він зобов’язаний керуватися, розглядаючи 

справи, які знаходяться у нього у провадженні. До того ж обов’язковий 

характер для судді мають рішення Європейського суду з прав людини 

прийняті як щодо України, так і щодо будь-якої іншої держави.  

Хоча, як влучно вказує Н. Задирка, такий вид джерела права для 

України і не може вважатися у класичному розумінні прецедентом для 

вирішення конкретних судових справ. Для правових систем країн 

континентальної системи права є схоже за формулюванням поняття, але інше 

за значенням – «прецедент країн континентального права». Це означає, що 

рішення Європейського суду з прав людини мають умовний прецедентний 

характер: Європейський суд з прав людини, вказуючи на прецедентний 

характер своєї практики, не є зв’язаним своїми рішеннями. У Європейському 

суді з прав людини наявне право переглядати раніше прийняті підходи до 

вирішення конкретних питань у разі зміни обставин [190]. 

Обов’язок суддів дотримуватись практики Європейського суду з прав 

людини знайшов подальший розвиток у КАС України, ч. 2 ст. 6 якого 

визначає, що «…суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням 

судової практики Європейського суду з прав людини». Наведене положення є 

надзвичайно важливим для сфери, яка нами аналізується, оскільки саме 

адміністративні суди уповноважені приймати рішення про заборону 

реалізації права на свободу мирних зібрань, постановляючи, які останні 

зобов’язані приймати їх відповідно до практики Європейського суду з прав 

людини. 

По-друге, практика Європейського суду з прав людини є надзвичайно 

потужним імпульсом, який визначає подальший розвиток національного 

законодавства. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» (ч. 1–4 ст. 19) встановлює, що 

як проєкти законів, так і чинні законодавчі акти мають постійно перевірятися 
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на предмет відповідності їх положень практиці Європейського суду з прав 

людини з метою узгодження змісту останніх з рішеннями суду.  

З огляду на те, що в Україні до сьогоднішнього дня все ще не прийнято 

закон «Про мирні зібрання», аналіз відповідних рішень Європейського суду з 

прав людини є необхідним кроком на шляху роботи над проєктом 

останнього  [42, с. 20, 21]. 

2013 року з’явилися перші два рішення Європейського суду з прав 

людини, які стосуються порушення права на мирні зібрання в Україні. Ці 

порушення свободи мирних зібрань мали місце 2009 р. в Одесі («Шмушкович 

проти України») та 2010 р. у Львові («Вєренцов проти України»).  

У цих рішеннях Європейський суд з прав людини констатував 

відсутність в Україні закону, який регулював би порядок проведення мирних 

зібрань, хоча Конституція України чітко встановлює, що права людини 

визначаються законом. У рішенні по справі «Шмушкович проти України» 

Європейський суд з прав людини зазначив, що станом на 2013 р. 

парламентом України досі не прийнято жодного закону, присвяченого 

питанню мирних зібрань, хоча ст. 39 та 92 Конституції чітко вимагають того, 

щоб порядок було встановлено законом. Суд не зміг погодитися з тим, що 

затримка у прийнятті відповідного закону, що сягала понад 20 років є 

виправданою, особливо коли йдеться про таке фундаментальне право,             

як свобода мирних зібрань. Також Суд акцентував, що місцеві нормативні 

акти, які покладають додаткові обов’язки на учасників та організаторів 

мирних зібрань, не можуть застосовуватися, оскільки вони не засновані на 

законі. 

Найважливішими висновками цих рішень є, по-перше, те, що за 

відсутністю спеціального закону, який визначає порядок організації та 

проведення мирних зібрань, застосовування ст. 185-1 КУпАП, яка 

встановлює відповідальність за порушення цього «порядку», є порушенням 

Конвенції; по-друге, це окрема думка судді Європейського суду з прав 
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людини від України Станіслава Шевчука, а саме твердження, що свобода 

зібрань не може залежати від ухвалення спеціального закону про зібрання. 

У рішенні по справі «Карпюк та інші проти України» від 06 січня 

2016 р. Європейський суд з прав людини зазначив, що ст. 11 Конвенції 

захищає лише право на «мирні зібрання». Це поняття не охоплює 

демонстрацію у випадку, якщо її організатори та учасники мають 

насильницькі наміри. Тим не менш, навіть якщо існує реальний ризик того, 

що громадська демонстрація внаслідок низки подій, які знаходяться поза 

контролем її організаторів, перетвориться на заворушення, така демонстрація 

також охоплюється сферою застосування пункту 1 ст. 11 Конвенції, але будь-

які обмеження, накладені на таке зібрання, повинні відповідати умовам 

пункту 2 ст. 11 Конвенції. 

Українське законодавство вимагає від українських судів під час 

розгляду справ щодо свободи зібрань застосовування не лише рішень 

Європейського суду з прав людини щодо українських справ, а й рішення у 

справах проти Австрії, Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Великобританії, 

Росії та інших країн, які стосуються захисту основоположного права на мирні 

зібрання.  

Одне з таких фундаментальних для розуміння свободи мирних зібрань 

рішень є рішення у справі «Лікарі за життя» проти Австрії». Це рішення 

встановило низку засадничих принципів свободи зібрань. У цій справі Суд 

дійшов висновку, що: 

- держава має позитивні зобов’язання щодо забезпечення свободи 

мирних зібрань, тобто повинна їх захищати; 

- у випадку контрдемонстрацій органи влади мають забезпечити право 

на мирні зібрання прихильникам обох демонстрацій, а не забороняти одну з 

них [191]. 

Деякі демонстрації окремих груп населення чи за певною тематичною 

спрямованістю можуть по-різному сприйматися співгромадянами, проте 

демократичне суспільство має поважати плюралізм поглядів і позицій. 
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Ще одне рішення Європейського суду з прав людини можна вважати 

прецедентним щодо свободи мирних зібрань. Це рішення у справі «Букта та 

інші проти Угорщини» [192].  

Це рішення, зокрема, про те, коли учасники не повідомили органи 

влади про своє зібрання, але воно має мирний характер, то розгін такого 

зібрання важко виправдати, бо це не є необхідним у демократичному 

суспільстві [48, с. 26]. «На думку Суду, за особливих умов, коли негайна 

відповідь у формі демонстрації на політичну подію може бути обґрунтована, 

рішення про розпуск мирного зібрання лише через відсутність повідомлення 

про нього без будь-якої протиправної поведінки його учасників становить 

непропорційне обмеження права на мирне зібрання» [192]. 

Цим рішенням Європейський суд з прав людини зобов’язує держави-

учасниці визнати на законодавчому рівні або шляхом позитивної судової 

практики спонтанні мирні зібрання і виконувати щодо них свої позитивні 

зобов’язання щодо забезпечення права на мирні зібрання. 

Визначення права на свободу мирних зібрань Європейський суд з прав 

людини дає у своєму рішенні у справі «Джавіт проти Туреччини» від 

20 лютого 2003 р. Суд зазначає, що право на свободу зібрань є 

основоположним правом у демократичному суспільстві і так само, як і право 

на свободу вираження поглядів, є однією з основ такого суспільства. Таким 

чином, не слід його тлумачити обмежено. Тому це право поширюється як на 

приватні зустрічі, так і в громадських місцях на статичні зібрання та публічні 

процесії; крім того, його можуть здійснювати як індивідууми, так і ті, хто 

організовує зібрання багатьох [193]. 

Європейський суд з прав людини також установив критерій для 

розмежування мирних зібрань від немирних. У справі «Станков проти 

Болгарії» Суд зазначає, що ст. 11 Конвенції захищає лише право на «мирні 

зібрання». Це поняття, згідно з прецедентним правом Європейської Комісії, 

не охоплює демонстрації, в яких організатори та учасники мали насильницькі 

наміри [183].  
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У справі «Ціссе проти Франції» Суд вказує, що на практиці єдиним 

типом подій, які не кваліфікуються як «мирні зібрання», є ті, в яких 

організатори й учасники мають намір використовувати насильство [194]. 

Право на мирні зібрання належить кожному, хто має намір 

організувати мирну демонстрацію. Можливість насильницьких 

контрдемонстрацій чи можливість долучення до демонстрації екстремістів з 

насильницькими намірами не може обмежити у праві організаторів зібрання. 

Тягар доказування насильницьких намірів організаторів зібрання лежить на 

органах влади, зазначає Європейський суд у справі «Партія християн і 

демократів проти Молдови» [195]. 

Загалом, протягом часу свого функціонування Європейський суд з прав 

людини ЄСПЛ прийняв низку рішень, які стали дієвими інструментами для 

оцінки як законодавства, так і дій працівників адміністративних органів у 

сфері забезпечення права на мирні зібрання, які стосувалися таких аспектів: 

- позитивні обов’язки держави щодо охорони зібрань; 

- покарання за проведення зібрання та участь у зібранні; 

- заборона проведення зібрання; 

- ефективний правовий захист права на свободу зібрань; 

- критеріїв законності втручання; 

- критеріїв обґрунтованості втручання; 

- критеріїв співмірності втручання; 

- критерію «необхідно у демократичному суспільстві»; 

- завчасного повідомлення про зібрання. 

Стосовно позитивних обов’язків держави щодо охорони зібрань, то 

професор Р. С. Мельник слушно зазначає, що право на свободу мирних зібрань 

не може бути реалізованим за відсутністю кореспондуючих обов’язків, 

покладених на державу в особі уповноважених органів. До таких 

кореспондуючих обов’язків належать позитивні обов’язки адміністративних 

органів щодо охорони зібрань, зокрема, від учасників контрзібрання, від осіб, які 

не поділяють погляди (позиції) учасників мирного зібрання тощо [42, с. 21, 22]. 
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Європейський суд з прав людини у своєму рішенні по справі 

«Баранкевич проти Російської Федерації» визначив обов’язок держави у 

сфері мирних зібрань вживати всі необхідні обґрунтовані та співмірні заходи 

для забезпечення безпеки учасників мирних зібрань та інших людей. 

Адміністративні органи мають використати всі досяжні їм організаційні, 

технічні та людські ресурси для того, щоб забезпечити охорону учасників 

зібрання, забезпечивши тим самим реалізацію останніми права на свободу 

мирних зібрань [196]. 

Таким чином, невиконання державою позитивних обов’язків щодо 

забезпечення зібрань є порушенням ст. 11 Конвенції, яке робить неможливим 

або суттєво ускладнює реалізацію приватними особами права на свободу 

мирних зібрань [42, с. 23]. 

З цього приводу Європейський суд з прав людини також висловився у 

справі «Бачковський та інші проти Польщі»: «Справжня та ефективна повага 

свободи об’єднань та зібрань не може бути скорочена до простого обов’язку 

невтручання з боку держави; просто негативна концепція була б несумісною 

як з метою ст. 11, так і з метою Конвенції у цілому. Таким чином, мають бути 

позитивні обов’язки для забезпечення ефективної реалізації цих прав» [198]. 

Щодо покарання за проведення зібрання та участь у зібранні, то є 

відомим, що практика запровадження юридичної відповідальності у цій сфері 

є поширеною, знаходячи своє закріплення також і у законодавстві інших 

європейських країн. Схожі заходи, з огляду на можливі випадки проведення 

зібрань, які несуть загрозу громадському порядку та безпеці, правам та 

свободам інших осіб тощо, виглядають обґрунтованими та необхідними [42, 

с. 24]. 

Сформульований висновок знаходить розвиток у практиці 

Європейського суду з прав людини, який нагадує, що: «... осуд за дії, які 

підбурюють до насильства на демонстрації, може вважатися прийнятним 

засобом у певних обставинах. Більше того, накладення санкцій за участь у 

несанкціонованій демонстрації подібним чином розглядається як таке, що 
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співвідноситься з гарантіями статті 11 Конвенції» [199]. 

У процесі розгляду Європейським судом з прав людини справ, які 

випливають зі ст. 11 Конвенції, останній сформулював низку положень, які 

конкретизують умови та порядок застосування покарання за проведення 

зібрання та участь у зібранні. Важливим є те, що будь-яке покарання до 

особи, яка реалізовувала своє право на мирне зібрання, має бути, по-перше, 

чітко передбачене чинним законодавством, а, по-друге, має бути 

обґрунтоване необхідністю не допустити насильство.  

Зокрема, суд у справі «Галстян проти Вірменії визначив, що: 

«…свобода брати участь у мирному зібранні є правом такої важливості, що 

людина не може бути піддана покаранню – навіть незначному за шкалою 

дисциплінарних санкцій – за участь у демонстрації, яка не заборонена, якщо 

при цьому людина сама по собі не вчиняє жодної дії, яка заслуговує на 

осуд» [199]. 

Отже, застосування покарання за проведення зібрання та участь у 

зібранні можливе за таких трьох умов: 

по-перше, особа брала участь у зібранні, яке було в установленому 

законом порядку заборонено. Рішення про заборону зібрання може бути 

прийнято або адміністративним судом до початку його проведення, або 

уповноваженою особою органу поліції під час його проведення;  

по-друге, особа під час участі у забороненому або незабороненому 

зібранні вчинила протиправні дії, тобто такі, які заборонені КУпАП, 

Кримінальним кодексом України або іншим нормативним актом, який 

містить склад (склади) правопорушення; 

по-третє, застосування тієї або іншої санкції до учасника мирного та, 

відповідно, незабороненого зібрання повинно в обов’язковому порядку бути 

«необхідним у демократичному суспільстві» [42, с. 24].  

До того ж особливо необхідно наголосити на тому, що зібрання, про 

яке його організатори завчасно не повідомили органи влади (спонтанне 

зібрання), не може в автоматичному порядку бути визнаним незаконним чи 
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забороненим, якщо воно зберігає мирний характер і є необхідним 

оперативним засобом реагування на певні явища, дії або події суспільного 

життя. 

Що стосується повної заборони проведення зібрання, то вона є 

найбільш суттєвим з усіх можливих обмежень реалізації права на свободу 

мирних зібрань, а раз так, то представники публічної влади, уповноважені на 

прийняття такого рішення мають надзвичайно виважено, об’єктивно та 

всебічного підходити до його прийняття, належним чином оцінюючи 

співмірність шкоди, завданої шкоді попередженій. Підстави для заборони 

проведення мирного зібрання чітко викладено у ч. 2 ст. 11 Конвенції. 

Сформульований у названих статтях перелік підстав для заборон проведення 

мирного зібрання є вичерпним. 

Найчастіше, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, 

влада забороняє проведення мирних зібрань з посиланням на таке:  

1) зібрання можуть викликати порушення громадського порядку, 

призвести до заворушень, супроводжуватися вчиненням злочинів тощо [42, 

с. 26, 27]. Європейський суд з прав людини зауважує, що заборона проведення 

зібрань з посиланням на можливі порушення громадського порядку, має бути 

заснована на достовірних доказах. «... З огляду на засадничий характер 

свободи зібрань та її тісний зв’язок з демократією повинні мати місце 

переконливі та неспростовні доводи, які виправдовують втручання у це 

право... Ненадання владою держави-відповідача такої інформації без 

переконливих пояснень може сприяти висновку про обґрунтованість вимог 

заявника» [185]; 

2) учасники зібрання пропагують ідеї, спрямовані за зміну існуючого 

конституційного устрою, влади, закликають до сепаратизму тощо [42, с. 28]. 

Європейський суд з прав людини роз’яснює: «…той факт, що група осіб 

закликає до автономії або навіть пропонує відокремлення частини території 

країни, таким чином, вимагаючи фундаментальних конституційних та 

територіальних змін, не може автоматично виправдовувати заборону на її 
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зібрання. Вимога територіальних змін у висловлюваннях та на демонстраціях 

автоматично не створює загрозу територіальній цілісності країни та 

національній безпеці. У демократичному суспільстві, заснованому на 

верховенстві права, політичним ідеям, які оспорюють існуючий порядок, 

реалізація яких здійснюється мирними засобами, має бути надана належна 

можливість їх вираження шляхом реалізації права на свободу зібрань, як і 

іншими законними способами» [183]; 

3) імовірна пропаганда насильства та заперечення демократичних 

принципів [42, с. 29]. Європейський суд з прав людини у постанові по справі 

«Інчал проти Туреччини» визначив, що «.. .  звернення, зачитане на пам’ятній 

церемонії групі осіб..., яке містить такі слова, як: «опір», «боротьба» та 

«звільнення», – не обов’язково представляє собою заклик до насилля, 

озброєного опору або заколоту» [140]; 

4) створення загрози суспільній думці, що може викликати 

напруженість серед населення [42, с. 29]. Європейський суд з прав людини 

зауважив: «.. .  якщо будь-яка вірогідність напруження та палкого обміну 

думок між групами опонентів у ході демонстрації буде виступати підставою 

для її заборони, суспільство буде позбавлено можливості почути інші 

погляди з будь-якого питання, яке зазіхає на позицію більшості... 

Національна влада має проявити особливу пильність під час забезпечення 

можливості меншості висловлювати свої погляди, навіть якщо вони 

суперечать суспільній думці» [183]. 

Щодо ефективного правового захисту права на свободу зібрань, то 

реалізуючи або маючи намір реалізувати право на свободу мирних зібрань, 

організатори або учасники зібрань можуть потрапити у ситуацію 

необхідності звернення за захистом цього права до суду. 

Юридичною основою ефективного правового захисту права на свободу 

зібрань є положення ст. 13 Конвенції, де зазначено, що «..кожен, чиї права та 

свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний 

засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 
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порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження» [39]. 

Європейський суд з прав людини розглянув кілька справ, у межах яких 

були сформульовані вихідні положення щодо змісту категорії «ефективний 

правовий захист права на свободу зібрань». Зокрема, ефективний правовий 

захист передбачає, що вирішення судом (чи іншою уповноваженою 

інстанцією) питання про законність/незаконність тих або інших дій (рішень, 

бездіяльності), які перешкоджають реалізації права на свободу мирних 

зібрань, має бути своєчасним, тобто [42, с. 30] «під поняттям ефективного 

засобу правового захисту мається на увазі можливість отримання рішення до 

часу запланованих заходів» [198]. 

Стосовно законності втручання, як слідує з ч. 2 ст. 11 Конвенції та ч. 2 

ст. 39 Конституції України, будь-які обмеження (втручання) щодо реалізації 

права на свободу мирних зібрань мають бути встановлені законом [42, с. 31]. 

Європейський суд з прав людини з цього приводу чітко та однозначно 

наголосив: «... втручання буде являти собою порушення ст. 11 (Конвенції), 

якщо воно не було «передбачено законом», не переслідувало одну або більше 

законних цілей...» [195]. 

Щодо обґрунтованості втручання, визнаючи за компетентними 

органами держави право на застосування до учасників зібрання 

обмежувальних заходів, Європейський суд з прав людини водночас 

неодноразово наголошував на тому, що обмеження та заборони повинні 

ґрунтуватися на очевидних і беззаперечних доказах, які свідчать про суттєве 

порушення учасниками зібрання громадського порядку чи громадської 

безпеки. Рішення про обмеження чи заборону мирних зібрань не може 

ґрунтуватися на припущеннях, неперевірених фактах та оцінках, які не мають 

у своєму підґрунті відповідних фактичних матеріалів чи відомостей [42, 

с. 34]. 

Європейський суд з прав людини наголошує: «Держава повинна не 

тільки гарантувати право на мирне зібрання, але також і утриматися від 
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застосування необґрунтованих непрямих обмежень цього права. З огляду на 

засадничий характер права на свободу мирних зібрань та його тісний зв’язок 

з демократією повинні існувати переконливі та беззаперечні доводи, які 

виправдовують втручання у це право» [185]. 

Окремо у зв’язку з цим необхідно наголосити на тому факті, що у разі 

виникнення спору між організатором зібрання та адміністративними 

органами з приводу обмеження останніми права на свободу мирного зібрання 

саме на державних органах лежить обов’язок доведення правомірності та 

обґрунтованості прийнятого рішення. Ненадання адміністративними 

органами необхідних доказів, які обґрунтовують їх втручання у назване 

право, може бути підставою для визнання дій (рішень) останніх 

неправомірними [42, с. 34]. 

Для сфери реалізації права на свободу мирних зібрань, з огляду на 

практику Європейського суду з прав людини, надзвичайно важливим є 

принцип пропорційності (співмірності), який вимагає від адміністративних 

органів, під час прийняття рішень, у тому числі й рішень щодо обмеження 

реалізації права на свободу мирних зібрань, діяти з дотриманням необхідного 

балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та 

інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані ці рішення. Інакше 

кажучи, адміністративні органи у сфері реалізації приватними особами права 

на мирне зібрання мають право приймати лише такі рішення, які є 

мінімально необхідними для забезпечення громадського порядку чи 

громадської безпеки, захисту прав та інтересів інших осіб [42, с. 35]. 

Звертаючись до критерію «необхідно у демократичному суспільстві» 

варто зауважити, що право на свободу мирних зібрань є потрібним та 

обов’язковим елементом демократії, що забезпечує її існування. З огляду на 

це чи не найважливішим критерієм перевірки правомірності застосування 

адміністративними органами обмежень у цій сфері стає їх відповідність 

«необхідності у демократичному суспільстві». Відповідно, неправомірним, 

тобто таким, що порушує право на свободу мирних зібрань, може бути 
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визнано те обмеження, яке, хоча і передбачене законом, проте не відповідає 

вимогам демократичного суспільства [42, с. 35, 36]. 

Стосовно завчасного повідомлення про зібрання, законодавством 

багатьох країн, у тому числі й Конституцією України, на організатора 

мирного зібрання покладено обов’язок завчасно повідомити 

адміністративний орган про такий захід. Така вимога, виступаючи де-факто 

обмеженням права на свободу мирних зібрань, є виправданою з огляду на 

позитивний обов’язок держави щодо створення необхідних умов для 

сприяння реалізації свободи зібрань та охорони громадського порядку, 

громадської безпеки та захисту прав і свобод інших осіб [42, с. 37]. 

«Суд нагадує, що підпорядкування організації публічного зібрання 

дозвільній або підвідомчій системі зазвичай не зачіпає сутності самого права 

на проведення зібрання, якщо мета такої процедури полягає у наданні 

органам влади можливості здійснити розумні та необхідні заходи для 

забезпечення проведення будь-якого зібрання незалежно від характеру 

заходу» [180]. 

Принциповим є також і питання про строк завчасного повідомлення, 

оскільки він, особливо у разі запровадження великих строків, пропорційно 

впливає на рівень тяжкості обмеження права на свободу мирних зібрань. 

Європейський суд з прав людини щодо цього питання доволі чітко 

сформулював свою позицію, зауваживши, що: «…термін завчасного 

повідомлення не повинен бути надто тривалим (зазвичай не більше кількох 

днів), але при цьому слід передбачити достатньо часу до заявленої дати 

проведення зібрання для того, щоб відповідні державні органи могли 

запланувати та підготуватись до заходу, а також для того, щоб регуляторний 

орган міг надати офіційну відповідь на повідомлення або подати термінову 

апеляцію до будь-якого трибуналу або суду у разі оспорювання в суді 

законності будь-якого з накладених обмежень» [200]. 

Загалом варто зауважити, що забезпечення права на мирне зібрання, 

яке покликано обслуговувати демократичне суспільство і забезпечувати 
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плюралізм думок у ньому, а також бути інструментом впливу, – це система 

компромісів між охороною інтересів меншості й більшості, між 

забезпеченням права мирних зібрань і забезпеченням громадського порядку 

та безпеки. Тому строк завчасного сповіщення і є тим самим компромісом 

або вимушеною мірою в умовах демократичного суспільства. 

Європейський суд з прав людини наголосив також і на тому, що просте 

формальне порушення строку сповіщення не є ані суттєвою, ані достатньою 

причиною для притягнення організатора (учасників) мирного зібрання до 

відповідальності [180]. Таке твердження випливає із тих самих аргументів, 

які стосуються спонтанних мирних зібрань. 

Рішення Європейського суду з прав людини, які стосуються свободи 

мирних зібрань, разом з аналізом міжнародних актів з прав людини, 

законодавства держав-учасниць ОБСЄ з урахуванням практики реалізації 

свободи зібрань у багатьох країнах стали основою для «Керівних принципів 

зі свободи мирних зібрань». Міжнародні принципи свободи мирних зібрань 

були підготовлені Радою експертів з питань свободи зібрань Бюро 

демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та 

співробітництва у Європі (ОБСЄ) за консультативної підтримки 

Європейської комісії за демократію через право Ради Європи (Венеціанська 

комісія). Результатом роботи цих організацій стала система керівних 

принципів у сфері реалізації права на свободу мирних зібрань: 

1. Презумпція на користь проведення зібрань. Оскільки право на 

свободу мирних зібрань належить до основоположних прав, то його 

реалізацію слід, наскільки це можливо, забезпечувати без будь-якого 

регулювання. Усе те, що в явній формі не заборонено законом, слід уважати 

дозволеним, і від охочих зібратися не слід вимагати отримання дозволу для 

того, щоб провести зібрання. У законодавстві має бути чітко і недвозначно 

встановлена презумпція на користь свободи зібрань [48, с. 11]. 

2. Позитивні зобов’язання держави щодо сприяння мирним зібранням 

та їх захисту. Найважливішим обов’язком держави є створення конче 
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потрібних механізмів і процедур, які дозволяють забезпечити реальне 

здійснення свободи зібрань без надмірного бюрократичного регулювання. 

Зокрема, держава завжди мусить сприяти проведенню мирних зібрань у 

бажаних для їхніх організаторів місцях, захищати ці зібрання, а також 

забезпечити вільне поширення в суспільстві інформації про майбутні 

зібрання [48, с. 11]. 

3. Законність. Будь-які обмеження мають ґрунтуватися на положеннях 

закону і відповідати Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, а також іншим міжнародним інструментам у галузі прав людини. Тут 

надзвичайно важливу роль відіграє чітко сформульоване законодавство, яке 

дає змогу визначити допустимі межі повноважень влади [48, с. 11]. 

4. Пропорційність. Будь-які обмеження свободи зібрань мають бути 

пропорційними. У процесі досягнення органами влади законних цілей 

перевагу слід надавати заходам, які передбачають найменший рівень 

втручання. Принцип пропорційності вимагає, щоб органи влади автоматично 

не накладали обмеження, які істотно змінюють характер заходу [48, с. 11].  

5. Недискримінація. Кожен має право на свободу мирних зібрань. 

Регулюючи свободу зібрань, відповідні органи влади зобов’язані не 

допускати дискримінації ні за якою ознакою щодо будь-якої особи або групи 

осіб [201]. 

6. Належна адміністрація. Громадськість має бути поінформована про 

те, який саме державний орган відповідає за ухвалення рішень щодо свободи 

зібрань, і ця відповідальність має бути чітко закріплена у законодавстві [201]. 

Цей орган має забезпечити достатній доступ громадськості до 

достовірної інформації про порядок його роботи. Адміністративні процедури 

мають передбачати справедливе й об’єктивне оцінювання всієї наявної 

інформації. Про будь-які обмеження стосовно конкретного зібрання слід 

негайно повідомити письмово організатора цього заходу з поясненням 

причини кожного обмеження. Такі рішення мають ухвалюватися якомога 

раніше, з тим щоб будь-яка апеляція до незалежного суду могла бути 
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розглянута до дати, зазначеної у повідомленні про зібрання. 

7.  Відповідальність адміністративного органу. Адміністративні органи 

повинні виконувати свої правові обов’язки і нести відповідальність за будь-

яке їхнє невиконання – процедурне або по суті. Ця відповідальність має 

визначатися згідно з принципами адміністративного права та судового 

контролю, який стосується зловживань владою [201]. 

Усі ці факти говорять про те, що важливість практики Європейського 

суду з прав людини складно переоцінити у адміністративно-правовому 

механізмі забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання. Гнучкі 

обставини справ, що потрапляють до Європейського суду з прав людини, 

дають поштовх для формування авторитетної позиції щодо питань, які до 

того моменту не мали відповідей, створюючи цілісне правове розуміння 

феномену мирних зібрань. Таким чином, конгломерат динамічної практики 

Європейського суду з прав людини у справах про мирні зібрання 

виявляється, певною мірою, ефективнішим за статичне законодавство у 

процесі правового регулювання правовідносин, що виникають у процесі 

реалізації права на мирні зібрання і є ефективним інструментом суддівського 

розсуду у процесі розгляду справ про мирні зібрання у національних судах. 

2.4 Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації і захисту права на мирні зібрання в Україні 

 

Рівень реалізації громадянами своїх конституційних прав та свобод 

вказує на загальний рівень демократії в державі. Тому гарантування їх 

безперешкодної реалізації повинно бути пріоритетом державної політики, 

особливо тепер, коли зріс рівень політичної участі громадян у суспільному 

житті держави.  

Проведене дослідження показує, що на сьогоднішній день держава не 

справляється з викликом демократичного суспільства у виді широкого 

використання права на мирне зібрання. Проблеми в адміністративно-
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правовому механізмі забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання існують на різних рівнях. Це і невмотивована, незаконна заборона 

судами проводити мирні зібрання, це і розуміння своїх зобов’язань у 

сприянні реалізації права на мирні зібрання органами місцевого 

самоврядування (місцевими державними адміністраціями) у негативному 

ракурсі, що подекуди, в ліпшому випадку, полягає у бездіяльному 

спостереженні за мирними зібраннями, це і небажання правоохоронних 

органів забезпечувати порядок під час проведення мирних зібрань 

представників ЛГБТ-спільноти тощо. 

Вирішенням ситуації, що виникла нині, може бути розроблення і 

прийняття профільного закону, який захистив би від обмеження свободи 

мирних зібрань місцевими органами влади і судами, а також урегулював би 

неточності у визначенні форм виявів мирних зібрань, порядку та організації 

їх проведення. Цей закон мав би на своїй меті запобігати виявам 

неправомірного насильства збоку владних структур під час реалізації 

політичних прав громадян України [202]. 

Абсолютно зрозумілим є те, що зміни у правовому регулюванні є 

необхідними, адже вони прямо вплинуть на формування культури організації 

та проведення таких заходів, а також усталеної судової практики у спорах, 

що виникають з питань реалізації права на мирні зібрання. 

Нагальну потребу для України прийняти положення про свободу 

мирних зібрань також підкреслено багатьма органами та організаціями як 

міжнародними, так і національними [203, с. 134].  

Окрім того, КС України оголосив свою позицію щодо 

безальтернативності вирішення ситуації, яка виникла, шляхом прийняття 

спеціального закону в рішенні від 19.04.2001 р. № 4-рп/2001 у справі за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 

офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 39 Конституції України про 

завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (щодо законодавчого 
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регулювання строків завчасного сповіщення з урахуванням форм мирних 

зібрань, їх масовості та часу проведення) [142].  

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 03.04.2008 р. у 

справі «Корецький та інші проти України» зазначив: «…тлумачення вислову 

«передбачений законом» у п. 2 ст. 11 Конвенції Про захист прав людини і 

основоположних свобод не тільки вимагає, щоб дія, яка оскаржується, була 

передбачена національним законодавством, але також містить вимогу щодо 

якості закону. Закон має бути доступний для конкретної особи і 

сформульований з достатньою чіткістю для того, щоб вона могла, якщо це 

необхідно, за допомогою кваліфікованих радників передбачити у розумних 

межах, виходячи з обставин справи, ті наслідки, які може спричинити 

означена дія» [204]. 

У контексті нагляду за виконанням судового рішення у справі 

Вєренцова Комітет Міністрів Ради Європи в ході 1243-ї зустрічі (грудень 

2015 р.) із занепокоєнням зауважив, що, незважаючи на конкретні вказівки, 

надані Європейським судом з прав людини у цій справі, необхідні заходи 

(тобто прийняття нормативних актів) усе ще є не прийнятими [203, с. 134]. 

У питаннях, які стосуються основоположних прав, надання правової 

дискреції органам виконавчої влади у виді необмежених повноважень було б 

несумісним з принципом верховенства права – одним з основних принципів 

демократичного суспільства, гарантованих Конвенцією. Відповідно, закон 

має достатньо чітко визначати межі такої дискреції та порядок її 

реалізації [84].  

Невизначеність на рівні закону наріжних моментів у сфері права на 

мирні зібрання надає судам можливість на свій розсуд давати оцінку таким 

питанням, як наявність загрози громадському порядку та національній 

безпеці, необхідність вчинення заходів з запобігання заворушень та злочинів 

тощо [203, с. 137].  

Під час розгляду спорів зазначеної категорії суди у дуже короткі строки 

мають дослідити обґрунтованість чи необхідність заборони проведення 
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мирного заходу з урахуванням усіх доказів [84], поданих органом місцевого 

самоврядування або місцевою державною адміністрацією, адже обов’язок 

доказування потенційної небезпеки інтересам національної безпеки та 

громадському порядку лежить на позивачеві. А також визначитися чи є 

потреба певним чином обмежити право на мирне зібрання у конкретній 

ситуації, і чи буде таке обмеження законним, співмірним і необхідним у 

демократичному суспільстві [203, с. 135]. 

Прийняття закону, в якому буде об’єднано та унормовано всі питання 

стосовно порядку і строків підготовки та проведення мирних зібрань (у т.ч. з 

урахуванням місця, характеру, масовості та тематики заходу), буде 

стимулювати судові органи до узгодження єдиної позиції та спростує 

посилання на неможливість її дотримання через законодавчу 

неврегульованість питань дотримання порядку організації, проведення таких 

заходів, надання дозволів чи заборон, характеру цих зібрань тощо. 

Унормування вказаних процесів поставить судові органи у певні рамки та 

змусить виробити єдиний підхід у здійсненні судочинства у справах з 

реалізації права на мирні зібрання [203, с. 135]. 

У процесі створення такого законодавчого акта важливим є орієнтація 

на підхід та принципи, що застосовуються Європейським судом з прав 

людини у спорах з питань реалізації права на мирні зібрання, адже з 

урахуванням неврегульованості питань, що виникають у процесі організації 

та проведення таких заходів, європейська практика буде відігравати роль 

певного зразка та сприятиме дотриманню принципів забезпечення прав 

людини, покладених в основу Конституції України [84].  

Досить тривалий час суб’єкти нормотворчості в Україні намагалися 

реалізувати цілу низку законопроєктів із вказаного питання, але дотепер 

жоден з них не набув статусу закону (законопроєкти «Про порядок 

організації та проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 14.05.2002 р. 

№ 0991, «Про порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в 

Україні» від 11.03.2004 р. № 5242-1, «Про збори, мітинги, походи і 
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демонстрації» від 23.03.2004 р. № 5242-2, «Про порядок організації і 

проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 08.04.2004 № 5242, «Про 

свободу мирних зібрань» від 15.07.2005 № 7819, «Про порядок організації і 

проведення мирних заходів та акцій в Україні» від 30.11.2006 р. № 2646, 

«Про свободу мирних зібрань» від 17.01.2007 р. № 2646-1, «Про порядок 

організації і проведення мирних заходів» від 06.05.2008 р. № 2450) [84], який 

визначав би порядок проведення мирних зібрань та надавав відповіді на 

окремі питання щодо проведення мирних зібрань. 2012 року комітет відклав 

розгляд законопроєкту «Про порядок організації і проведення мирних 

заходів» від 12.12.2012 р. № 0918, 2013 р. було зареєстровано два інші 

законопроєкти, які визначають порядок проведення мирних зібрань «Про 

свободу мирних зібрань» від 04.07.2013 р. № 2508а, «Про свободу мирних 

зібрань» від 17.07.2013 р. № 2508а-1, однак ці проєкти були зняті з розгляду 

ВР України в листопаді 2014 р. у зв’язку з тим, що вони ніколи не ставилися 

на голосування у першому читанні. Також відомий ще один проєкт закону 

«Про гарантії на свободу зібрань», який був представлений на розгляд 

парламенту 07 грудня 2015 р. 

У кінці 2013 р. – на початку 2014 р. у процесі широких громадських 

протестів і демонстрацій суспільство було суттєво обмежене у праві на 

свободу мирних зібрань, що потягло за собою серйозні громадські реакції 

всередині країни і мало міжнародний резонанс. У відповідь на такі події 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своєму річному 

звіті за 2013 р. також наголосив на необхідності прийняття спеціального 

закону: «…через відсутність спеціального Закону у 2013 р. правовий вакуум 

заповнюється підзаконними актами, прийнятими місцевими органами влади. 

Це також призводить до необґрунтованих заборон мирних зібрань з боку 

адміністративних судів, у результаті чого учасники мирних зібрань 

притягуються до адміністративної відповідальності, різних порушень прав 

людини з боку співробітників правоохоронних органів» [151].  
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Пізніше, 25 серпня 2015 р., Президент України видав Указ «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини в Україні» 

№ 501/2015. Зазначена стратегія передбачає, що однією із системних проблем 

у сфері свободи зібрань є відсутність високоякісного законодавства про 

мирне зібрання [146]. 

Окрім того, норма Конституції України, яка закріплює право на мирне 

зібрання, так само містить вимогу саме законодавчого регулювання 

правовідносин, що виникають у процесі реалізації права на мирні зібрання. 

Адже ст. 39 закріплює, що «…обмеження щодо реалізації цього права може 

встановлюватися судом відповідно до закону» [41]. 

Варто зауважити, що з усіх законодавчих ініціатив стосовно мирних 

зібрань найбільш вдалими і цілісними з досліджуваного нами питання є 

законопроєкти № 3587 і № 3587-1 «Про гарантії свободи мирних зібрань» від 

07.12.2015 р. і від 11.12.2015 р. відповідно, які нині є найбільш резонансними 

у цій сфері. За аналізом таких законопроєктів Європейська комісія за 

демократію через право надала свої висновки, які загалом мають схвальний 

характер, та певні рекомендації, які необхідно враховувати під час ухвалення 

профільного закону у сфері свободи мирних зібрань.  

Проаналізувавши зміст цих законопроєктів, необхідно зауважити, що 

значна частина цих актів відповідає міжнародним стандартам у сфері 

дотримання прав людини і є вдалою спробою заповнити законодавчу 

прогалину, яка існує в цій області [205]. 

У процесі розроблення профільного законопроєкту вважаємо за 

необхідне введення у профільний закон поняття права на мирні зібрання у 

такій редакції, – право на мирні зібрання є колективним, природним, 

активним з можливою політичною спрямованістю правом невизначеної 

кількості осіб на проведення в місцях із необмеженим публічним доступом 

будь-яких, не заборонених Конституцією та законами України, заходів і дій, 

спрямованих на висловлення та оприлюднення позиції щодо визначеного 
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питання або питань, які становлять соціальну або групову значущість, у 

мирний спосіб [203, с. 136]. 

Відповідно саме мирне зібрання є нічим іншим як реальним виявом 

відповідного права щонайменше двох осіб на проведення в місцях із 

необмеженим публічним доступом будь-яких не заборонених Конституцією 

та законами України заходів і дій, спрямованих на висловлення та 

оприлюднення позиції щодо визначеного питання або питань, які становлять 

соціальну або групову значущість, у мирний спосіб [203, с. 136]. 

Також за потрібне вважаємо введення поняття «адміністративно-

правове забезпечення права на мирні зібрання» і його визначення. 

Відповідно до проведеного дослідження пропонується таке визначення 

поняття адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання в Україні як комплексного поняття, яке 

містить у собі систему норм права, заходів, державних і місцевих органів 

влади, недержавних інституцій, їх повноважень і взаємозв’язків між ними, а 

також гарантій, які покликані сприяти неухильному дотриманню і реалізації 

права на мирні зібрання в Україні, а також недопущення його порушення, а у 

разі необхідності – захисту і відновленню. 

До того ж враховувати, що рівень адміністративно-правового 

забезпечення права на мирні зібрання в кожній конкретній ситуації має 

виступати своєрідним мірилом виконання державою своїх позитивних 

зобов’язань щодо забезпечення громадянам реалізації права на мирні 

зібрання. Тобто введення в законодавство такого оціночного поняття, як 

адміністративно-правове забезпечення реалізації і захисту права на мирні 

зібрання надасть суддям інструмент, за допомогою якого судді будуть 

оцінювати чи було вжито всіх необхідних заходів з боку держави для 

реальної можливості повною мірою суб’єктам права на мирні зібрання 

скористатись своїм правом. Відповідно, суд, аналізуючи справу, повинен 

буде розкласти адміністративно-правове забезпечення на складові й 

розглянути ситуацію відповідно. Тобто, чи нормативна складова, 
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інституційна, функціональна і гарантійна сторони були максимально 

сприятливими за відповідних обставин, тобто чи було задіяно режим 

максимального сприяння з боку держави у процесі реалізації права на мирні 

зібрання будь-яким суб’єктом цього права [203, с. 136]. 

Таким чином, пропонується ввести розмежування понять 

«адміністративно-правове забезпечення реалізації і захисту права на мирні 

зібрання в Україні» загалом і «адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права на мирні зібрання» суб’єктами такого права зокрема.  

Відповідно, перше з наведених понять є категорією, яка відображає 

певною мірою статичний стан гарантованості права на мирні зібрання у 

державі, є загальним і стосується всіх суб’єктів права, тобто рівень 

забезпечення цього права, що реально існує у певний час у конкретній 

державі. А друге із запропонованих понять є більш динамічним, 

ситуативним, можна сказати, суб’єктивним, і відображає стан забезпеченості 

права на мирні зібрання в розрізі виконання державою своїх позитивних 

зобов’язань саме у конкретній ситуації щодо конкретних осіб, які 

реалізовують чи намагалися реалізувати своє право [203, с. 136]. 

Підтримуємо позицію про обов’язковість завчасного повідомлення про 

наміри провести мирне зібрання, адже концепція відсутності обов’язкового 

повідомлення про зібрання не відповідає, на думку експертів, ст. 39 

Конституції України та її тлумаченню КС України, відповідно до яких 

організатори завчасно повідомляють органи влади про зібрання [203, с. 137].  

Також підкреслюємо, що пропозиція щодо повідомлення про намір 

провести мирне зібрання зробити за ініціативою організаторів у разі, якщо 

останні вважають його необхідним для забезпечення безпеки учасників, є 

неможливою згідно з чинним законодавством і відповідно сучасним 

життєвим обставинам. Цей висновок ґрунтується на тому, що, по-перше, 

безпека – не єдиний важливий чинник, який має враховуватись під час 

підготовки зібрання, органи влади мають вжити й інших заходів для того, 

щоб зібрання відбулося належним чином, тобто виконати свої позитивні 
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зобов’язання відносно до суб’єктів права на мирні зібрання і відносно до 

решти громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці [203, 

с. 137].  

Крім того, Венеціанською комісією наголошено, що лише організатори 

зібрання не можуть бути відповідальними за визначення того, чи є (і 

залишатиметься) вони мирним, і які ризики можуть їм загрожувати. Це є 

завданням органів влади, зокрема, правоохоронців, які мають для цього 

необхідні знання та ресурси [205]. 

І загалом, вимога завчасного сповіщення не є обмеженням права на 

мирні зібрання за умови, по-перше, визнання правомірності спонтанних 

мирних зібрань і, по-друге, що неповідомлення про намір провести зібрання, 

якщо таке зібрання зберігає мирний характер, не тягне за собою притягнення 

організаторів/учасників до відповідальності. Завчасне повідомлення про 

намір провести мирне зібрання є своєрідною межею між дотриманням 

інтересів ініціативної групи у реалізації права на мирні зібрання і рештою 

громади у забезпеченні громадського порядку і безпеки. 

Відповідно до концепції обов’язковості завчасного повідомлення 

необхідним є введення і врегулювання поняття спонтанних мирних зібрань, 

адже ігнорування, або пряма заборона потенційної можливості виникнення 

таких зібрань суттєво обмежить суспільство в реалізації основоположних 

прав. Урегулювання цього питання можливе шляхом уведення такої норми –

несвоєчасне подання або неподання повідомлення про проведення мирного 

зібрання не зумовлює його обмеження за відсутністю загальних підстав для 

обмеження права на мирні зібрання, передбачених законодавством. 

Аналізуючи норми законопроєкту 3587-1, експерти засудили 

положення статті 8 щодо того, що органи влади мають самостійно шукати 

інформацію про проведення зібрань, зокрема, в Інтернеті. Експерти 

вважають, що такі дії державних органів можуть становити надмірне 

втручання у право на приватність [205]. Дійсно, це той випадок, коли 
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необхідність у забезпеченні одного права не має посягати на інше 

основоположне право. 

Позитивним вважаємо регламентацію на рівні законодавства 

переговорів (медіації) між органами, до яких подається повідомлення про 

намір провести мирне зібрання, і організаторами самого зібрання щодо зміни 

умов його проведення у випадках, коли повідомлення про проведення 

мирного зібрання чи інша інформація, якою володіє орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування, що отримав таке повідомлення, вказує 

на наявність підстав для обмеження свободи мирних зібрань. Переговори з 

організатором мирного зібрання проводяться для запобігання обставинам, що 

є підставою для обмеження свободи мирних зібрань [206]. Тобто, така 

регламентація закріплює режим найбільшого сприяння суб’єктам права на 

мирні зібрання у реалізації останнього.  

У розвиток такої ініціативи пропонуємо введення медіації двох видів: 

1) превентивної – призначеної для узгодження умов організації проведення 

зібрання, проводиться до початку самого зібрання між організатором і 

відповідним повноважним органом (органом місцевого самоврядування чи 

місцевою державною адміністрацією) та 2) нагальної – призначеної для 

усунення перешкод в реалізації права на мирне зібрання, нівелювання 

ризиків вчинення правопорушень учасниками зібрання тощо, проводиться 

під час самого зібрання між організатором та представниками повноважних 

правоохоронних органів. 

Серед позитивних аспектів законопроекту 3587-1, які варто втілювати у 

майбутньому й які отримали схвалення Венеціанською комісією, є 

запровадження інституту перемовників з-поміж працівників поліції та 

передбачення процедури незалежного моніторингу зібрань [205]. 

Також варто чітко встановити на законодавчому рівні підстави й умови 

обмеження права на мирні зібрання. Відповідно, пропонується встановити 

порядок, запропонований авторами законопроєкту «Про гарантії свободи 

мирних зібрань в Україні» І. В. Луценком, І. В. Мосійчуком та ін., відповідно 
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до якого обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

можливе не інакше як за сукупності таких умов: 

1) обмеження відповідає частині другій ст. 39 Конституції України; 

2) наявна хоча б одна з наведених підстав: 

- метою зібрання є: ліквідація незалежності України, зміна 

конституційного ладу насильницьким шляхом, зміна меж території або 

державного кордону України, захоплення державних або громадських 

будівель чи споруд, перешкоджання діяльності Збройних Сил України або 

військових формувань; 

- необхідність захисту державного суверенітету і територіальної 

цілісності України від незаконних посягань; 

- зібрання має на меті пропаганду війни, насильства, розпалювання 

міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі; 

- запобігання реальній небезпеці застосування з боку організаторів та 

учасників зібрання фізичної сили, зброї та інших небезпечних засобів для 

заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб; 

- установлення на відповідній території тимчасового обмеження щодо 

проведення мирних зібрань указом Президента України про введення 

надзвичайного стану або воєнного стану, затвердженим ВР України 

відповідно до Конституції України та законів України «Про правовий режим 

надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану»; 

- установлення рішенням Кабінету Міністрів України на відповідній 

території карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», якщо таке рішення передбачає можливість 

встановлення судом обмежень щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань з метою захисту населення від епідемії (спалаху) особливо 

небезпечної інфекційної хвороби; 

- зібрання має на меті порушення основоположних прав та свобод 

людини; 
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3) таке обмеження є пропорційним і необхідним у демократичному 

суспільстві [206]. 

Важливим є також визначення вичерпного переліку способів, у які 

може бути обмежене право на свободу мирних зібрань, зокрема шляхом: 

1) повного або часткового обмеження щодо місця або маршруту проведення 

мирного зібрання у разі, якщо вони перетинаються з місцем, доступ до якого 

обмежено законом; 2) обмеження щодо часу чи тривалості мирного зібрання; 

3) повного або часткового обмеження щодо використання 

звукопідсилювальної апаратури чи інших джерел шуму; 4) часткового 

обмеження щодо місця встановлення тимчасових споруд; 5) заборони 

проведення мирного зібрання. 

До того ж заборона проведення мирного зібрання застосовується як 

винятковий захід, лише у разі неможливості досягнути законних цілей 

обмеження іншим способом [206]. 

Установлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань не повинно перешкоджати досягненню законної мети мирного 

зібрання щодо вільного вираження поглядів у межах видимості та чутності 

адресатів і своєчасного доведення цих поглядів до відома державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, суспільства чи інших адресатів [206]. 

Необхідно також перелічити підстави, які самі по собі не можуть бути 

приводом для обмеження свободи мирних зібрань, серед яких: 1) чисельність 

учасників мирного зібрання; 2) проведення одночасних мирних зібрань, у 

тому числі контрзібрань; 3) проведення одночасно з мирним зібранням інших 

масових чи охоронюваних заходів, у тому числі святкувань, концертів, 

візитів посадових осіб; 4) пропагування ідеї, спрямованої на зміну існуючого 

конституційного устрою, влади, заклики до сепаратизму, при умові мирності 

характеру цих закликів [206]. 
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У законі також має міститися вимога, що суд може встановити 

обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань лише щодо 

конкретного мирного зібрання. 

Крім того, позитивною є ініціатива закріпити на рівні профільного 

законодавства принцип недискримінації – «не допускається обмеження 

свободи мирних зібрань чи надання переваг у її здійсненні за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною 

або іншими ознаками» [206]. 

Розглядаючи питання обмеження права на мирні зібрання, органам 

владних повноважень необхідно слідувати із презумпції «мирності» 

відповідного конкретного зібрання тобто, що кожне зібрання вважається 

мирним поки не доведено протилежне. Така презумпція має бути закріплена 

законодавчо. До того ж держава в особі відповідних органів має вчинити всі 

необхідні дії у контексті своїх позитивних зобов’язань щодо 

адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання, такі як 

переговори між організаторами мирних зібрань й адресатами повідомлень 

про наміри до проведення самого зібрання, а також між організаторами 

мирних зібрань і органами Національної поліції у процесі вже самого 

зібрання, якщо таке зібрання почало виходити за межі мирного і з’являються 

ознаки підстав, передбачених у законодавстві, за яких можливим є 

обмеження мирного зібрання відповідним способом [203, с. 137]. 

Позитивною ініціативою також уважаємо введення інституту 

незалежного моніторингу у сфері мирних зібрань, який став би інструментом 

підтримки та захисту прав людини, запобігання конфліктним ситуаціям та 

підвищення суспільної стабільності [203, с. 136]. 

Відповідно до запропонованого нововведення моніторингу можуть 

бути піддані всі аспекти зібрання, зокрема дії Національної поліції України та 

Національної гвардії України та інших правоохоронних органів, державної 

виконавчої служби, комунальних служб, органів виконавчої влади та органів 
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місцевого самоврядування, учасників зібрання та третіх осіб. Незалежний 

моніторинг зібрань здійснюють на добровільній основі спостерігачі – 

представники громадських об’єднань та інші особи. Незалежний моніторинг 

зібрань можуть здійснювати також працівники Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, а також представники міжурядових 

організацій. Спостерігачі не є представниками організатора зібрань і його 

учасників, зберігають нейтральність і не беруть активної участі в діях 

учасників зібрань [206]. 

Окрім того, у законі необхідно подолати конфлікт між правом власності 

і правом на мирні зібрання. Адже існують випадки, коли учасники мирних 

зібрань прагнуть реалізовувати своє право у місцях, які належать приватному 

власнику, наприклад на території торгових центрів, університетів чи 

студентських містечок, у тому числі без його відома чи згоди. Такі ситуації 

призводять до конфлікту і сутичок між сторонами. 

У законі має бути визначено, що свобода зібрань не обмежується 

винятково вулицями і площами загального користування. Право на мирні 

зібрання гарантує можливість проведення зібрань також в інших місцях, у 

межах яких є відкритий доступ для загальної громадськості. Тобто мирні 

зібрання можуть проводитися у публічних місцях, в яких може відбуватися 

безліч різноманітних заходів і справ, що призводить до утворення 

диференційованої і відкритої комунікаційної мережі, незалежно від форм 

власності. 

У випадку виникнення конфлікту між правом приватної власності та 

правом на мирні зібрання пріоритет надається праву на мирні зібрання 

виключно у тому випадку, коли право на мирне зібрання не може бути 

реалізоване інакше як у цьому місці. 

Загалом проведене дослідження, важливість для громадянського 

суспільства і місце права на мирні зібрання у життєдіяльності демократичної 

держави, а також суспільний і міжнародний резонанс, викликаний станом 

судової практики на сьогоднішній час із цих правовідносин в Україні 
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доводить, що кількома статтями, присвяченими питанню організації 

реалізації права на мирні зібрання в Україні у непрофільних законодавчих 

актах неможливо вирішити весь обсяг питань із правовідносин, які 

виникають у процесі забезпечення реалізації права на мирні зібрання в 

Україні. Окремий закон був би найефективнішим способом усунути проблеми 

з дискримінацією, яка має місце як відносно учасників мирних зібрань, так і 

деяких видів мирних зібрань, чітко передбачити позитивні зобов’язання 

держави, включаючи жорсткі рамки, у межах яких можуть діяти 

правоохоронні органи у процесі проведення мирного зібрання і, зрештою, 

поставити крапку в питанні застосування місцевих положень, що обмежують 

право на мирне зібрання тощо. 

Як влучно зазначає професор А. І. Берлач, сучасний КУпАП більше ніж 

30-річної давності зазнає постійних змін, причиною яких є очевидна 

застарілість великої кількості норм кодексу та неспроможність повноцінно 

врегулювати існуючі відносини [207, с. 134]. Так, в умовах відсутності 

спеціального законодавства у сфері мирних зібрань вбачаємо за необхідне 

вилучення з КУпАП ст. 185-1, яка встановлює адміністративну 

відповідальність за порушення встановленого порядку організації або 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, як 

неконституційну [208]. 

Відповідальність за цією нормою настати не може адже, як зазначає 

професор Х. П. Ярмакі, уповноважена посадова особа, уповноважений 

представник громадської організації для вирішення питання, чи слід 

притягувати ту чи іншу особу за те чи інше діяння до адміністративної 

відповідальності, зобов’язана встановити наявність всіх підстав для цього. 

Зазвичай виділяють три підстави адміністративної відповідальності: 

фактична, юридична і процесуальна. Фактична – вчинення особою 

особливого виду правопорушення – адміністративного (тобто наявність ознак 

адміністративного правопорушення). Юридична – наявність в діях особи 

юридичного складу правопорушення – об’єкта, об’єктивної сторони, 
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суб’єкта, суб’єктивної сторони. Процесуальна – наявність процесуальних 

норм, які забезпечують притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності. Можливість притягнення до адміністративної 

відповідальності виникає за наявності всіх трьох перелічених підстав. Якщо 

хоча б одна з підстав відсутня, то притягнути до адміністративної 

відповідальності особу, яка вчинила протиправне діяння, неможливо 

або проведення мирних зібрань, може бути встановлений лише законом, 

якого на разі в Україні не існує, ця норма не може бути застосована у 

законному порядку. 

Також треба розуміти, що прийняття профільного закону в 

досліджуваній сфері потягне за собою необхідність низки змін і в інші 

нормативно-правові акти України, такі як  КАС України, КУпАП, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

Національну поліцію» тощо. 

Отже, розроблення і прийняття спеціального закону, який 

врегульовував би правовідносини, що виникають у процесі реалізації права 

на мирні зібрання, відповідно до вимог Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Конституції України, практики Європейського суду 

з прав людини є головним кроком, що має привести до вдосконалення 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання. Під час розроблення законопроєкту необхідно враховувати досвід 

іноземних держав у сфері забезпечення права на мирні зібрання і 

рекомендації Венеціанської комісії по попередніх законопроєктах у цій сфері.
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Висновки до Розділу 2 

На основі аналізу різних наукових підходів щодо змісту понять 

«забезпечення», «адміністративно-правове забезпечення» було обґрунтовано, 

що адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання є складним і багаторівневим поняттям, яке пов’язано 

з тим, що право на мирні зібрання у динамічному вимірі його реалізації є 

явищем міжгалузевим, а його забезпечення перебуває на зламі матеріального 

і процесуального права, тому для повноцінного окреслення адміністративно-

правового механізму його забезпечення не можна нехтувати певними 

елементами, які не окреслені предметом адміністративного права. До того ж 

було обґрунтовано, що адміністративно-правовий механізм забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання необхідно розглядати як 

систему таких взаємопов’язаних елементів: 1) нормативна складова; 

2) інституційна складова; 3) функціональна складова; 4) гарантійна складова.  

Визначено, що коло суб’єктів адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні 

повністю розкривається через зміст інституційної складової комплексного 

поняття адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання. Слідуючи з цього, до основних суб’єктів 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні можна віднести: ВР України, Президента України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національну 

поліцію України, органи місцевого самоврядування та місцеві державні 

адміністрації, КС України, національні суди, Європейський суд з прав 

людини. Повноваження і роль цих суб’єктів становить функціональну 

складову правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на 

мирні зібрання. 

Досліджено роль національних судів у системі суб’єктів 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання. Обґрунтовано особливе значення КС України в 
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механізмі забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання, яке 

полягає у процедурах нормоконтролю і нормотлумачення, які показують 

високу ефективність у зміцненні правових гарантій права на мирні зібрання. 

Проведено аналіз судової практика щодо мирних зібрань в Україні та 

наголошено, що стан судової практики поки що має мало спільного з 

європейськими стандартами у сфері прав людини. Однак установлено, що 

досліджена статистика справ про мирні зібрання, які перебували у 

провадженні адміністративних судів за останні кілька років, указує на те, що 

з кінця 2014 р. вектор рішень суду змінив свій напрям у позитивну сторону.  

На основі аналізу рішень Європейського суду з прав людини у справах 

про право на мирні зібрання зроблено висновок про те, що динамічна 

практика Європейського суду з прав людини є, певною мірою, ефективнішою 

за статичне законодавство у процесі правового регулювання правовідносин, 

що виникають у зв’язку з реалізацією права на мирні зібрання. Установлено, 

що така практика є ефективним інструментом суддівського розсуду у процесі 

розгляду справ про мирні зібрання у національних судах. Узагальнено і 

деталізовано критерії оцінки складових елементів механізму 

адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання, серед яких: 

позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення права на мирні зібрання, 

заборона проведення мирних зібрань, законність втручання, обґрунтованість 

втручання, співмірність втручання, мирність заходу, «необхідність у 

демократичному суспільстві» тощо. Установлено, що практика 

Європейського суду з прав людини є надзвичайно потужним імпульсом, який 

визначає подальший розвиток національного законодавства і заповнює 

прогалини в національному законодавстві стосовно права на мирні зібрання. 

На нашу думку, удосконалення законодавства у сфері адміністративно-

правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні має відбуватися, 

насамперед, шляхом розроблення і прийняття якісного, сучасного 

профільного закону відповідно  до міжнародних і європейських стандартів у 

сфері прав людини. Нами обґрунтовано необхідність саме такого шляху 
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розвитку законодавства у цій сфері, що викликано: станом судової практики у 

справах про мирні зібрання, сучасними викликами громадянського 

суспільства, світовими стандартами у правах і свободах людини і 

громадянина, і неодноразово підкреслено Європейським судом з прав 

людини, КС України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

Визначено, що профільний закон має встановити позитивні зобов’язання 

органів влади щодо забезпечення права на мирні зібрання, має 

регламентувати повідомний порядок проведення зібрань, зафіксувати 

презумпцію правомірності мирних зібрань, визнати спонтанні мирні 

зібрання, запровадити медіацію двох видів (превентивну і нагальну), 

подолати конфлікт між правом власності та правом на мирні зібрання (на 

користь останнього у випадку неможливості його реалізувати іншим чином), 

а також пов’язати органи влади у своїх діях щодо обмеження права на мирні 

зібрання вичерпним переліком підстав і умов, за яких можливе і необхідне в 

інтересах суспільства обмеження досліджуваного права.  

  



200 
 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукового завдання, яке полягає у розробленні комплексних 

адміністративно-правових засад правового механізму забезпечення реалізації 

та захисту права на мирні зібрання в Україні та наданні науково-

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. 

Основні наукові та практичні результати дослідження полягають у 

такому:  

1. Право на мирні зібрання є одним із основоположних прав людини, 

яке відіграє роль інструмента прямої демократії. Право на мирні є 

колективним правом тимчасово утвореного колективу людей, природним 

правом, активним, як правило, політичним, проте необмежене лише 

політичною спрямованістю.  

Авторська дефініція поняття «право на мирне зібрання» запропонована 

в об’єктивному і суб’єктивному розумінні – як основне право людини, 

реалізація і захист якого закріплено в системі міжнародних та національних 

правових норм, і яке полягає у свободі, наданій кожній людині, незалежно 

від громадянства, походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин, 

спільно збиратися мирно, у будь-якій незабороненій законом формі, для 

соціальної комунікації із щонайменше однією людиною з усвідомленням 

спільної цілі з метою вираження поглядів або їх формування та поширення, 

за загальним правилом, у публічних місцях на необмежений у часі строк. 

Представлена у дослідженні дефініція є узагальненням визначальних 

характеристик права на мирне зібрання: мінімальної кількості людей, мети, 

місця, часу, способу, характеру зібрання. 

Мирне зібрання запропоновано розглядати як реальний прояв 

відповідного права щонайменше двох осіб на проведення у мирний спосіб 

будь-яких не заборонених Конституцією та законами України заходів та дій, 
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спрямованих на висловлення та оприлюднення позиції щодо визначеного 

питання або питань, які становлять соціальну або групову значущість, у 

місцях із необмеженим публічним доступом. 

2. Право на мирні зібрання як природне право людини 

об’єднуватись із іншими з метою чинити супротив, вільно поширювати 

погляди у своєму зародку існувало ще за часів первіснообщинного ладу і 

супроводжувало людину протягом століть, еволюціонуючи до врегульованої 

позитивним правом свободи мирно збиратися у її сучасному розумінні. 

Запропоновано авторську періодизацію розвитку ідеї права на мирні зібрання 

на території сучасної України, яка налічує десять історичних періодів, 

кожному з яких притаманні свої особливості і здобутки у питанні 

становлення свободи збиратися мирно. 

3. Встановлено, що у процесі розробки спеціального закону про 

мирні зібрання в Україні варто врахувати окремі положення із позитивного 

досвіду ФРН у забезпеченні реалізації права на мирні зібрання, зокрема, 

визначення місця зібрань; визнання спонтанних мирних зібрань і їх захист, 

принципи позитивних зобов’язань держави; непорушність права на мирні 

зібрання; пропорційність втручання держави у процес реалізації права на 

мирні зібрання, деталізовані повноваження органів місцевого 

самоврядування (консультації з організаторами мирних зібрань, організація 

благоустрою під час і після проведення зібрання) і поліції (забезпечення 

мирного характеру заходу, фото-/відео фіксація, припинення зібрання за 

нагальної необхідності) та інші. 

Україна в умовах відсутності детальної регламентації права на мирні 

зібрання може заповнити прогалини в законодавстві шляхом формулювання 

правових позицій Великою Палатою Верховного Суду. Зазначена позиція є 

особливо актуальною у розрізі використання позитивного досвіду США 

щодо особливостей забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання із притаманною специфікою правового регулювання зазначеної 
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сфери. Також на увагу заслуговує деталізація повноважень поліції у сфері 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання у США  

У процесі вдосконалення законодавства України у сфері мирних зібрань 

важливо врахувати як кращі практики зарубіжних країн у сфері забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання, так і ризики, які загрожують 

свободі мирних зібрань, як це спостерігається у Російській Федерації. Адже 

спеціальне законодавство щодо мирних зібрань у РФ слугує репресивним 

інструментом у політиці тотального незаконного обмеження і знецінення 

права на мирні зібрання. Зроблені висновки є визначальними у процесі 

вдосконалення нормативного забезпечення права на мирні зібрання в 

Україні, а саме, профільний закон має стати гарантією максимального 

сприяння реалізації права на мирні зібрання і обмежити дискреційні 

повноваження органів влади у сфері мирних зібрань. 

4. Обґрунтовано визначення дефініції «адміністративно-правове 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання» – це здійснюване 

державою за допомогою спеціального механізму упорядкування суспільних 

відносин, які виникають у процесі реалізації права на мирні зібрання, що 

полягає у створенні сприятливих умов для неухильного дотримання цього 

права, запобігання його порушенню та у разі необхідності його відновлення. 

У свою чергу, «адміністративно-правовий механізм забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні» - комплексне 

поняття, що включає в себе систему норм права, заходів, суб’єктів владних 

повноважень, недержавних інституцій, їх повноважень, а також гарантій, які 

покликані сприяти неухильному дотриманню і реалізації права на мирні 

зібрання в Україні, а також недопущення його порушення, а у разі 

необхідності ‒ захисту і відновленню.  

5. Визначено, що основними суб’єктами в адміністративно-

правовому механізмі забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання є Президент України, ВР України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Національна поліція, національні суди та 
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Європейський суд з прав людини, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування, кожен із яких завдяки визначеним у 

законодавстві повноваженням у сфері мирних зібрань, функціонуючи у 

зв’язку один із одним, відіграють провідну роль у процесі забезпечення 

реалізації і захисту права на мирні зібрання в Україні. 

6. На основі узагальнення судової практики у сфері мирних зібрань 

доведено, що кількість судових заборон на проведення мирних зібрань 

залежить від незрілості політичних сил, котрі перебувають при владі. Аналіз 

рішень Європейського Суду з прав людини у справах щодо свободи мирних 

зібрань дозволив узагальнити основні принципи у сфері забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання, серед яких: презумпція 

правомірності мирного зібрання, позитивні зобов’язання держави у процесі 

дотримання права на мирні зібрання, обов’язковість законодавчого 

врегулювання порядку проведення і організації мирних зібрань та інші. 

7. З метою удосконалення адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні 

підсилено аргументацію щодо необхідності прийняття спеціального закону, 

присвяченого врегулюванню відносин, які виникають у процесі реалізації 

права на мирні зібрання. У цьому законі варто закріпити повідомний 

характер мирних зібрань, принцип правомірності мирного зібрання, принцип 

позитивних зобов’язань держави у сфері дотримання права на мирні 

зібрання, принцип пропорційності втручання держави, принцип 

недискримінації, принцип визнання спонтанних мирних зібрань. Доцільне 

також запровадження медіації двох видів – превентивної – до проведення 

мирного зібрання (між організатором і органом, до якого подається 

повідомлення про намір провести мирне зібрання) і нагальної – під час 

проведення мирного зібрання (між організаторами/учасниками мирного 

зібрання і поліцією). Слід закріпити у законі спосіб розв’язання конфлікту 

між правом власності і правом на мирні зібрання шляхом визначення місця 
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проведення мирних зібрань як публічного місця, відкритого для загальної 

громадськості, незалежно від форм власності.  
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зібрання. 

Стаття 3. Сфера дії Закону. 

Стаття 4. Законодавство України про свободу зібрань.  

 

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ 

Стаття 5. Добровільність участі у зібраннях. 

Стаття 6. Учасники мирного зібрання (про недискримінацію). 

Стаття 7. Права та обов’язки учасника мирного зібрання. 

Стаття 8. Організатор мирного зібрання. 

Стаття 9. Права та обов’язки організатора мирного зібрання. 

Стаття 10. Повідомлення про проведення зібрання. 

Стаття 11. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання. 

Стаття 12. Спонтанні мирні зібрання. 

Стаття 13. Місце проведення мирного зібрання. 

Стаття 14. Час проведення мирного зібрання. 

Стаття 15. Агітація за проведення мирного зібрання. 
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Стаття 16. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання. 

Стаття 17. Позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення реалізації 

права на мирні зібрання. 

Стаття 18. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Стаття 19. Повноваження органу, до компетенції якого віднесено вирішення 

питань, яких стосується мета мирного зібрання. 

Стаття 20. Повноваження Національної поліції та інших правоохоронних 

органів. 

 

Розділ IІІ. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ 

МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

Стаття 21. Презумпція законності мирного зібрання. 

Стаття 21. Захист професійної діяльності журналістів, працівників засобів 

масової інформації під час проведення мирного зібрання. 

Стаття 22. Незалежний моніторинг зібрань. 

Стаття 23. Медіація з метою запобігання обмеженню свободи зібрань. 

Стаття 24. Медіація під час зібрання. 

Стаття 25. Медіація з метою вирішення питань зібрання. 

Стаття 26. Обмеження свободи зібрань. 

Стаття 27. Гарантії щодо обмежень свободи зібрань. 

Стаття 28. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують свободу 

зібрань. 

Стаття 29. Відшкодування шкоди. 

Стаття 30. Відповідальність за порушення цього Закону. 

 

Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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