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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Право на мирні зібрання – це одне із 

невід’ємних прав людини у демократичному суспільстві. Зазначене право є 

основною для здійснення мирного громадянського протесту і забезпечує 

колективне вираження поглядів, ідей тощо. Свобода мирних зібрань визнана 

міжнародною спільнотою і охороняється у низці міжнародно-правових актів. 

Важливе місце у системі регулювання діяльності держави щодо забезпечення 

реалізації та обмеження права на мирні зібрання відіграє практика 

Європейського суду з прав людини. Суд вже давно вказує на необхідність 

прийняття спеціального закону щодо гарантій свободи мирних зібрань та 

зазначає про існування інших проблем щодо реалізації цього права в Україні. 

Важливим є для України, яка визначає себе демократичною та правовою, 

повага до позицій практики ЄСПЛ, її врахування у своїй діяльності та 

імплементація у національне законодавство. Враховуючи, що зауваження 

ЄСПЛ не прийняті до уваги щодо необхідності врегулювання на законодавчому 

рівні права на мирні зібрання, важливим є дослідження практики Суду щодо 

основних аспектів реалізації цього права та можливості використання його 

позитивного досвіду для формування відповідного законодавчого акту. 

Метою дослідження є отримання нових результатів у вигляді наукових 

висновків щодо з’ясування змісту право на мирні зібрання у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання: 

- Визначення поняття та змісту права на мирні зібрання; 

- З’ясування міжнародно-правового регулювання права на мирні 

зібрання; 

- Встановлення загальних підходів ЄСПЛ стосовно якості національного 

законодавства у питанні правового забезпечення мирних зібрань; 

- Характеристика трискладового тесту у справах про порушення права на 

мирні зібрання; 
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- Дослідження правила попереднього повідомлення про мирні зібрання у 

практиці ЄСПЛ; 

 - Розкриття позицій практики ЄСПЛ стосовного контр-зібрань та 

одночасних зібрань; 

- Аналіз практики ЄСПЛ у справах про порушення права на мирні 

зібрання державою Україна. 

Об’єкт дослідження – це конституційно-правові відносини, які 

виникають, розвиваються та припиняються у зв’язку із здійсненням права на 

мирні зібрання, а також відносини пов’язані із діяльності ЄСПЛ щодо 

встановлення порушень статті 11 Конвенції про захист основоположних прав 

та свобод.  

Предметом дослідження є право на мирні зібрання у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Аналіз стану розробки проблеми. Дослідженням даної тематики 

займалися такі науковці як:  Бондар М. С.,  Власенко О. Л.,  Іщук С. І., 

Клименко О. І.,  Мельник Р. С.,  Середа М. Л., Тиліпська О. Ю., Федорова А. 

Л., Ярмол Л. В. та інші.  

Попри це проблема не є ґрунтовно розробленою, що створює 

необхідність для подальшого дослідження обраної теми.  

Джерельну базу дослідження становлять: Конституція України, закони 

України та інші нормативно-правові акти; міжнародно-правові акти; судова 

практика ЄСПЛ та Конституційного Суду України; теоретичні джерела: 

підручники, монографії, наукові статті та коментарі.  

У дослідженні використовувалися такі методи: 

 Діалектичний метод, суть якого полягає у тому, що всі явища в 

суспільстві мають початку і кінцеву точку, а також перебувають у 

перманентному русі і взаємозв’язку із іншими явищами.   
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 Логіко-семантичний метод дозволяє визначити поняття за 

допомогою аналізу його ознак, а також відношеннями між мовними 

висловами та дійсністю. 

 Синтез – метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і 

взаємному зв’язку його частин. У процесі наукових досліджень синтез 

пов’язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета, 

розчленованого у процесі аналізу, встановити Їх зв’язок і пізнати предмет як 

єдине ціле. 

 Метод узагальнення дозволив сформулювати висновки до розділів 

та висновки до дослідження в цілому. 

Практичне значення роботи. Напрацювання зроблені в роботі можуть 

бути використані як для розвитку правової доктрини, так і для подальшого 

вдосконалення законодавчого врегулювання гарантій свободи мирних зібрань в 

Україні.  

Напрацювання можуть використовуватися в навчальних цілях при 

підготовці до курсу «Конституційне право України» та «Практика 

Європейського суду з прав людини», а також в практичній діяльності юристів. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів та 

висновків і списку використаних джерел. 

Загальна кількість сторінок – 84, з них обсяг основного тексту – 74 

сторінок.  
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РОЗДІЛ I 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ЯК 

ОСНОВОПОЛОЖНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

1.1. Загальне значення та зміст права на мирні зібрання 

 

Якщо спрощувати розуміння держави, то це форма самоорганізації 

суспільства, яка функціонує на основі суспільного договору – члени 

суспільства віддають частину своїх прав та свобод і визнають можливість 

управління собою через обрані представницькі органи, які в свою чергу 

зобов’язуються діяти виключно в межах повноваженнях, якими їх наділяє 

народ і в цілях забезпечення створення умов для реалізації прав народу. Тобто 

суспільство і його вища форма організації – громадянське суспільство – це ядро 

держави, її фундамент. Зазначена позиція стосується виключно демократичних 

держав, до якої відноситься Україна. Про це зазначено у статті 1 Основного 

Закону України, а також доцільно згадати і статтю 5, де вказано, що вся 

повнота влади в Україні належить народу України. Народ здійснює свою владу 

безпосередньо або ж через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Мирні зібрання відносяться, на наш погляд, також до форм 

безпосередньої демократії, оскільки мирними зібраннями народ висловлює свій 

протест чи привертає увагу на якусь проблему. 

В. Яворський зазначив: «Мирні зібрання поряд зі свободою слова, думки, 

релігії та асоціацій є фундаментальною основою демократичного суспільства. 

Без них існування демократичної системи управління не можливе, оскільки 

свобода мирно збиратися гарантує вільне формування й поширення ідей та 

інформації в суспільстві»1. 

                                                           
1 Яворський В. Правовий висновок Української Гельсінської спілки з прав людини щодо проекту закону № 

2450 від 6 травня 2008 року «Про порядок організації і проведення мирних заходів». URL: 

http://helsinki.org.ua/index.рйр?ісі=1253538487. 
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Свобода мирних зібрань є своєрідним лакмусовим папірцем відносин 

держави та громадянин. У авторитарних, тоталітарних державах – це право 

обмежується, а за мирні зібрання може наставати і відповідальність 

встановлена авторитарною чи тоталітарною владою. Таке негативне ставлення 

до цього права у зазначених державах пояснити можна тим, що часто така 

влада не є легітимною в очах суспільства і навіть мирний протест може 

завдавати додаткової школи авторитету такої влади і може також перерости у 

інші форми громадянського протесту, зокрема, й революції. Практично кожна 

революція в сучасній історії розпочиналася саме із мирних протестів: 

Революція Гідності та Помаранчева революція в Україні, революції у державах 

Близького Сходу та арабських державах («Арабська весна»), Трояндова 

революція у Грузії, Мирна революція у Білорусії тощо. Тому не є випадковим, 

що право на мирні зібрання відноситься сучасними науковцями до форм 

громадянського протесту. Наприклад, С. Іщук відносить право на мирні 

зібрання до мирних форм реалізації права на громадянський протест2. 

У демократично здорових суспільствах мирні зібрання є причиною та 

підставою для влади прислухатися до народу, переглянути свою політику в 

деяких питаннях тощо. Для прикладу, у Польщі мирні протести стали 

результатом заборони абортів і тим самим порушення прав жінок.  

О. Власенко зазначила: «свобода мирних зібрань визначається як 

природне право кожної особи, адже теоретично це право належить людині від 

народження. Ніхто не може позбавити людей права збиратися разом та 

обговорювати актуальні суспільні проблеми, навіть якщо це право не 

врегульоване національним законодавством»3. 

Ми погоджуємось із цим твердженням. Справді, якщо розглядати широко 

саме поняття мирного зібрання, то будь-які зустрічі, на яких присутні двоє і 

                                                           
2 Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні. URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&I

mage_file_name=PDF/vamsup_2014_1_7.pdf 
3 Власенко О. Л. Конституційне право громадян на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; Національна академія 

внутрішніх справ. Київ, 2011. С. 9. 
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більше людей і обговорюються теми політичного та правового характеру 

можуть бути розцінені як мирні зібрання. Це природне колективне право 

народу, яке знаходить свою правову матеріалізацію та охорону у положеннях 

конституцій більшості демократичних держав. Україна у цьому контексті не є 

виключенням.  

У Конституції України зазначено: «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» (ст. 39)4.  

В Основному Законі право на мирні зібрання закріплено і також 

закріплено легальну можливість обмеження цього права, якщо на те є 

об’єктивні підстави.  

Конституційний Суд України, тлумачачи статтю 39 Конституції України, 

вказав: «Це право є однією з конституційних гарантій права громадянина  на  

свободу свого світогляду і віросповідання,  думки і слова,  на  вільне вираження 

своїх поглядів і переконань,  на  використання  і  поширення  інформації усно,  

письмово або в інший спосіб – на свій  вибір,  права на вільний  розвиток  своєї  

особистості  тощо.  При  здійсненні  цих  прав і свобод не повинно бути 

посягань на права і  свободи,  честь і гідність інших людей.  За  Конституцією  

України  (стаття 68) кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції  

та  законів  України»5. 

                                                           
4 Конституція України в редакції від 01. 01. 2020 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
5 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства  внутрішніх справ 

України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне 

сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 № 1-30/2001. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#n54 
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Конституційний Суд України комплексно підійшов до тлумачення права 

на мирні зібрання і вказав на його зв’язок із іншими важливими природніми 

правами людини. Загалом право на мирні зібрання – це колективне вираження 

індивідуального права на свободу слова та вираження поглядів.  

Р. Мельник вважає: «право на свободу мирних зібрань є невід’ємним 

(складовим) елементом ширшого права на соціальну комунікацію, яке є 

надзвичайно важливим для людини і громадянина, оскільки саме через нього 

реалізуються їхні потреби у спілкуванні з іншими особами; завдяки ньому 

відбувається самореалізація людини і громадянина у суспільстві та державі»6. 

Людина, як писали античні мислителі, є твариною соціальною і 

політичною. Людина не може існувати без суспільства, яке є певною кількістю 

цих самих соціальних одиниць. Важливим для кожного є вираження своїх 

поглядів, ставлення до держави тощо. Щоб голос одного був почутий, він має 

бути голосом народу. Суспільство у своєму діленні на групи із врахування 

критерію одної ідеології, поглядів, бачення певних проблем, виражає принцип 

плюралізму. У демократії, яку називають владу більшості, важливим є 

створення таких умов за яких враховуються та реалізуються також і інтереси 

меншості. Для того, щоб з’ясувати ці інтереси народ повинен мати право 

об’єднуватися і виражати їх. 

На нашу думку вдалим є наступне визначення сутності права на мирні 

зібрання, в якому здійснено врахування всіх важливих рис права на мирні 

зібрання. «Конституційне право громадян України на мирні зібрання – це 

утверджена на рівні Основного Закону, юридично визнана можливість суб’єкта 

права задовольняти власний інтерес щодо вільного публічного вираження 

поглядів, агітації за них, підтримки поглядів інших осіб чи виступу проти 

поглядів інших осіб, а також реалізації інших прав та свобод, що проходить у 

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

іншого заходу, як із використанням звукопідсилювальної апаратури, аудіо- та 

                                                           
6 Мельник Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика. К. : Юрінком Інтер, 2015.  

С. 45. 
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відеоапаратури тощо, транспортних та інших технічних засобів, наметів, так і 

без них, що відбувається мирно та без зброї, не порушуючи прав та свобод 

інших суб’єктів права, здійснюючи так свої дії на основі і в межах правових 

приписів та норм», – вказав О. Клименко7. 

У сутності права на мирні зібрання лежить також питання з’ясування 

сутності самого поняття «мирних зібрань» як було з’ясовано, це поняття можна 

тлумачити із врахуванням вузького та широкого підходу до його розуміння. 

Згідно із вузьким підходом, мирні зібрання – це колективне публічне 

вираження поглядів агітації за них, підтримки поглядів інших осіб чи виступу 

проти поглядів інших осіб, а також реалізації інших прав та свобод, що 

проходить у визначених формах.  

Згідно із широким підходом – мирні зібрання – це будь-які заходи, будь-

якої форми, які характеризуються участю у них двох і більше осіб і які є 

мирними за своєю природою.  

О. Тиліпська писала: «поняття «мирне зібрання» охоплює будь-які 

публічні заходи, що проводяться в публічному місці мирно, без зброї, у формі 

зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу чи в будь-якому іншому 

поєднанні цих форм або інших не заборонених законом формах для вираження 

особистої, громадянської чи політичної позиції з будь-яких питань. 

Збори, мітинги, походи й демонстрації громадян є формами 

безпосередньої демократії. Під зборами й мітингом слід розуміти організоване, 

мирне, масове зібрання громадян в одному місці із зазначеною метою. Похід - 

це організований, довготривалий із перервами для проведення мітингів, 

пікетувань, проїзду чи відпочинку мирний масовий рух громадян за певним 

маршрутом, а демонстрація - організоване мирне масове проходження громадян 

                                                           
7 Клименко О. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання та його забезпечення в Україні : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; Інститут законодавства 

Верховної Ради України. Київ, 2014. С. 7. 
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тротуаром чи проїжджою частиною вулиці (дороги), бульваром, проспектом, 

площею»8. 

Збори часто використовуються громадами для вирішення питань 

місцевого значення. Наприклад, 16 вересня 2016 року голова районної ради та 

заступник голови районної ради взяли участь у загальних  зборах громадян за 

місцем проживання (схід села) жителів Гальчинської сільської ради. 

Ініціаторами сходу виступили місцеві мешканці, які досить стурбовані тим, що 

на території сільської ради, а саме на колишньому тракторному стані розмістив 

своє обладнання для випалювання деревного вугілля місцевий підприємець. 

Після бурхливого процесу обговорення громада Гальчина беззаперечною 

більшістю голосів проголосувала проти розміщення на території колишнього 

тракторного стану підприємства по випалюванню деревного вугілля, а самого 

підприємця зобов’язала у тижневий термін вивезти своє майно з самовільно 

захопленої земельної ділянки9. 

Для прикладу, літом 2013 року було здійснено низку акцій у вигляді 

походів на підтримку Ю. Тимошенко, яка була в той час ув’язненою. У поході, 

який назвали багатотисячним маршем брали участь представники різних 

політичних партій, які об’єдналися під політичними гаслами «Юлі волю!» і 

«Україну до Євросоюзу!»10.  

Прикладом мітингу, який відбувся 16 вересня 2020 року, був мітинг 

підприємців, які вимагали залишити для них спрощену систему оподаткування, 

не ускладнювати облік та звітність для ФОПів. Вранці кількасот мітингарів 

зібралися під Офісом Президента. Згодом перейшли до Парламенту. Більшість 

учасників акції тримали у руках жовті картки схожі на ті, які показує суддя 

                                                           
8 Тиліпська О. Ю. Зміст поняття та проблеми забезпечення права на мирні зібрання в Україні в контексті 

адміністративного права України. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.1(2)__43.pdf 
9 У Гальчині стурбовані мешканці провели загальні збори громадян за місцем проживання. URL: 

https://www.zb.zt.ua/%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 

%B2%D0%B5/ 
10 Юлі – волю, Україну - в ЄС. Багатотисячний марш опозиції в Києві. URL: 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3204859-yuli-volui-ukrainu-v-yes-bahatotysiachnyi-marsh-opozytsii-v-

kyievi 
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футболістам на матчах. Так, мітингувальники закликали президента та 

парламентаріїв почути їхні вимоги11. 

Крім названих заходів можуть також проводитися пікетування – 

прилюдне виявлення громадянами своїх соціально-політичних, економічних та 

інших інтересів, яке відбувається біля адміністративних будинків законодавчих, 

виконавчих, судових, правоохоронних органів, органів місцевого 

самоврядування тощо, або інші мирні акції протестного (голодування, наметове 

містечко тощо) або непротестного характеру (велопробіг, виставка, 

конференція, фестиваль тощо) з метою привернення уваги органів державної 

влади, місцевого самоврядування, громадськості до вирішення певних проблем, 

які становлять інтерес12. 

Зібрання вважається мирним, якщо його організатори мають мирні 

наміри. Поняття «мирні» включає поведінку, що ображає чи дратує осіб, які не 

згодні з ідеями чи заявами, які підтримуються зібранням, або навіть поведінку, 

спрямовану на свідоме створення перешкод для третіх осіб. 

Таким, що не має мирного характеру або втратило його, є зібрання, 

учасники якого масово умисно застосовують фізичну силу, зброю чи інші 

небезпечні засоби для заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших 

осіб13. 

Дослідниця разом із визначенням поняття мирних зібрань здійснює 

тлумачення сутності окремих форм мирних зібрань. Із цього визначення 

доцільно зробити висновок, що основними формами мирних зібрань є: збори, 

мітинг, демонстрація, пікетування, похід. Кожна із зазначених форм реалізації 

права на мирні зібрання має свої особливості та специфіку.   

Л. Ярлом зробив такі висновки щодо права на мирні зібрання: «Право на 

мирні зібрання має важливе значення для реалізації колективного вираження 

                                                           
11 У Києві на мітинг вийшли підприємці з вимогою спростити систему оподаткування. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlx1A8mnaZk 
12 Римаренко Ю.І. Приватне життя і поліція (Концептуальні підходи. Теорія та практика). НАВСУ ; Ін-т 

держави і права ім. В.М Корецькош НАНУ. К.: КНТ, 2006. С. 260. 
13 Тиліпська О. Ю. Зміст поняття та проблеми забезпечення права на мирні зібрання в Україні в контексті 

адміністративного права України. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.1(2)__43.pdf 
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поглядів суб’єктів. Основною метою мирних зібрань є вираження 

різноманітних, а не лише політичних, поглядів або їх формування. Під час 

здійснення права на мирне зібрання, суб’єкти можуть, крім поглядів, виражати і 

думки, переконання, уявлення, віру (особливо під час релігійних зібрань). 

Також вважаємо, що метою мирних зібрань може бути й реалізація інших прав 

та свобод суб’єктів. Право на мирне зібрання є колективним правом суб’єктів. 

Індивідуальне вираження своєї позиції, поглядів регламентується статтею 34 

Конституції України (право кожного на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань) і статтею 10 Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод. Важливими, обов’язковими ознаками мирного 

зібрання є його мирний характер та організованість»14. 

Доцільно зазначити, що визначити межі права на мирні зібрання 

неможливо, оскільки це б означало автоматичне звуження його змісту, що є 

неприпустимим. З іншої сторони вбачається можливим визначити ознаки, які 

характеризують право на мирні зібрання.  

Так, право на мирні зібрання характеризується: 

1) публічністю; 

2) участю у зібранні двох і більше осіб; 

3) мирний характер зібрання; 

4) визначена мета зібрання – вираження колективних поглядів, ідей, 

пропозицій, протесту тощо. 

Право на мирні зібрання у законодавстві України не є належним чином 

врегульованим. Практично не існує спеціальних нормативно-правових актів, які 

б стосувалися порядку реалізації цього права, а також стосувались би гарантій 

охорони та захисту цього права.  

Доцільно зазначити, що будь-яке право особи, окрім права на життя та 

здоров’я, може бути обмежене із легальною метою, оскільки кожна особа є 

частиною соціуму і важливим є забезпечення рівних можливостей для кожного 

                                                           
14 Ярмол Л. В. Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики. URL: 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5751/vnulpurn201685051.pdf 
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щодо реалізації його прав. Кожна особа має права і це створює певну «правову 

ауру», яке передбачає для всіх інших осіб-членів суспільства обов’язок щодо не 

порушення цих прав. Особа може лише діяти так, щоб не було порушено прав 

іншої особи, або не було порушено прав всього суспільства.  

У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини зазначено: «наразі не існує навіть зареєстрованого проекту базового 

закону, який би регламентував організацію та проведення мирних зібрань 

громадян. Відсутність такого закону призводить до заповнення правового 

вакууму підзаконними актами місцевих органів влади, до необґрунтованих 

заборон мирних зібрань адміністративними судами, притягнення до 

адміністративної відповідальності учасників зібрань, різноманітних порушень 

прав людини органами внутрішніх справ, встановлення різного роду обмежень 

на мирні зібрання з боку органів місцевої влади та неправомірного 

застосування положень Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 

року № 9306 «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР»15. 

В Україні на законодавчому рівні врегульовано лише реалізацію права на 

мирні зібрання в контексті релігійних зібрань, які проводяться релігійними 

організаціями відповідно до статті 21 Закону України від 23 квітня 1991 року № 

987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»16. Такими зібраннями 

можуть бути публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії. 

На нашу думку, важливість закріплення саме цієї форми мирних зібрань 

на законодавчому рівні була вмотивована тим, що в радянський час 

християнська церква була практично поза законом. Тобто держава не те, що 

сповідувала політику секуляризації, а визначалася на офіційному рівні 

атеїстичною. Для прикладу, 8-9 березня 1946 року на Львівському соборі, який 

ще називають псевдособор, було ухвалено рішення про перехід греко-католиків 

                                                           
15Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. К., 2015. С. 154. 
16 Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 31. 01. 2019 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text 
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в лоно Російської православної церкви. Весь час входження України у 

Радянський Союз зазначена церква була нелегальною. Тому у демократичній 

Україні право на сповідування певної релігії і свободу мирних зібрань у 

релігійних цілях було закріплено на рівні законодавства держави.   

У цивільному законодавстві також здійснено відображення права на 

мирні зібрання в контексті цивільно-правової сфери. У статті 315 Цивільного 

кодексу України17 закріплено право фізичних осіб на мирні збори, конференції, 

засідання, фестивалі тощо. Відповідно до частини другої цієї статті обмеження 

щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом 

відповідно до закону. 

Варто також повернутися до конституційного рівні закріплення та 

гарантування права на мирні зібрання. Окрім зазначених статей Основного 

Закону увагу також потрібно приділити статті 64, де зазначено, що 

конституційні права і свободи людини і громадянина, а відповідно і право на 

мирні зібрання, не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 

Конституційний Суд України, звертаючи увагу на особливості реалізації 

права на мирні зібрання вказав: «Право збиратися мирно, без зброї і проводити 

збори, мітинги, походи і демонстрації може бути реалізоване за умови 

обов’язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи 

органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має здійснюватись 

громадянами через організаторів масових зібрань. Завчасне сповіщення 

відповідних органів про проведення тих чи інших масових зібрань – це строк 

від дня такого сповіщення до дати проведення масового зібрання. 

Конституційний Суд України вважає, що тривалість строків завчасного 

сповіщення має бути у розумних межах і не повинна обмежувати 

передбаченого статтею 39 Конституції України права громадян на проведення 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі строки мають слугувати 

                                                           
17 Цивільний кодекс України в редакції від 16.10.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-

15#Text 
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гарантією реалізації цього права громадян. Упродовж цього строку зазначені 

органи мають здійснити і ряд підготовчих заходів, зокрема, щодо 

безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингу, походу чи 

демонстрації, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей. 

У разі необхідності органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

можуть погоджувати з організаторами масових зібрань дату, час, місце, 

маршрут, умови, тривалість їх проведення тощо. 

 Тривалість строку завчасного сповіщення має бути достатньою для того, 

щоб органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування могли 

визначитися, чи відповідає проведення таких зібрань чинному законодавству, 

та в разі потреби, згідно з частиною другою статті 39 Конституції України, 

звернутися до суду для вирішення спірних питань»18. 

У зв’язку із цим, робимо висновок, що законодавством не встановлюється 

чіткий строк, в який необхідно подати таке повідомлення до державних органів 

чи органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має на меті вможливити 

забезпечення реалізації права на мирні зібрання з боку державних органів та 

органів місцевого самоврядування. Також таке сповіщення має на меті 

визначити відповідність мирного зібрання положенням  частини 2 статті 39 

Конституції України. Якщо, на думку державних органів чи органів місцевого 

самоврядування, є достатні підстави вважати, що мирне зібрання не відповідає 

цій нормі, то вони мають право звернення до суду для вирішення цього 

питання.  

Цікаво, що у зазначеному Законі України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» було закріплено у статті 21, що в інших випадках публічні 

богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з 

дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу 

сільської, селищної, міської ради. Клопотання про видачу вказаного дозволу 

                                                           
18 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства  внутрішніх 

справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про 

завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 № 1-

30/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#n54 
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подається не пізніш як за десять днів до призначеного строку проведення 

богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не терплять 

зволікання.  

Зазначене положення було визначене Конституційним Судом України 

таким, що не відповідає статті 39 Конституції України із чим ми погоджуємось.  

Конституційний Суд України вважає: «закріплена у положеннях частини 

п’ятої статті 21 Закону вимога отримати попередній дозвіл на проведення 

окремих мирних релігійних зібрань у публічних місцях суперечить положенням 

частини першої статті 39 Конституції України, які як норми прямої дії 

встановлюють необхідність лише завчасно сповістити органи виконавчої влади 

чи органи місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання, яке 

може мати як релігійний, так і нерелігійний характер»19. 

Попереднє сповіщення та отримання дозволу щодо здійснення мирного 

зібрання це дві різні правові категорії, оскільки попереднє сповіщення в межах 

розумного строку лише передбачає доведення до відома державних органів чи 

органів місцевого самоврядування про те, що певне мирне зібрання буде 

здійснюватися у відповідний час. Державний орган чи орган місцевого 

самоврядування, отримавши таке сповіщення, має або здійснити допомогу у 

реалізації цього права, або за наявності підстав, визначених у частині 2 статті 

39 Конституції України звернутися до суду з метою заборони проведення 

такого мирного зібрання.  

Дозвіл ж передбачає те, що державний орган чи орган місцевого 

самоврядування самостійно вирішує питання про можливість реалізації права 

на мирні зібрання. Тобто це пряме обмеження права, закріпленого у статті 39 

Конституції України.  

Конституційний Суд України вказав: «У демократичній, правовій державі 

не може бути встановлений різний порядок проведення мирних зібрань залежно 

                                                           
19 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення 

про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 року № 

6-рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v006p710-16 
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від їх організаторів та учасників, мети і місця, форми тощо, а саме: в одних 

випадках вимагається отримати дозвіл, а у інших – завчасно сповістити про 

намір провести таке зібрання. 

Отже, стаття 24 Конституції України у взаємозв’язку з її частиною 

першою статті 35, частиною першою статті 39 зобов’язує державу створювати 

єдині правові механізми, що регулюють проведення громадянами, 

громадськими або релігійними організаціями, іншими суб’єктами права 

публічних мирних зібрань релігійного та нерелігійного характеру. Такі зібрання 

мають проводитися після завчасного сповіщення відповідними суб’єктами 

права органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування»20. 

Варто погодитися із такою позицією Конституційного Суду України, 

тому що мають існувати універсальні правила реалізації права на мирні 

зібрання. Неможливим є створення спеціальних порядку для реалізації цього 

права, бо це не відповідає положенням статті 39 Конституції України, в якій 

визначено чітко те, що для будь-якої форми мирних зібрань, незалежно від 

їхньої мети є обов’язковим лише попереднє сповіщення органів виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування. Тобто встановлення додаткових 

вимог на законодавчому рівня для реалізації цього права є неконституційним.  

У статті 280 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено: 

«Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно після 

одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, 

демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного 

суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких 

заходів чи про встановлення іншого обмеження права на свободу мирних 

зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо)»21. 

                                                           
20 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення 

про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 року № 

6-рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v006p710-16 
21 Кодекс адміністративного судочинства України в редакції 15. 08. 2020 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text 
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Організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи 

інших мирних зібрань також мають право звертатися до суду щодо усунення 

перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань 

до суду за місцем проведення таких зборів. Порядок такого звернення 

закріплений у статті 281 Кодексу адміністративного судочинства України.  

Припинення мирного зібрання правоохоронними органами без рішення 

суду може відбуватися лише при загрозі масових заворушень чи вчиненні 

учасниками мирного зібрання правопорушень. Органи місцевого 

самоврядування не мають повноважень самостійно зупиняти мирні зібрання.  

Суд може заборонити здійснювати мирне зібрання лише за наявності 

підстав, визначених у частині 2 статті 39 Конституції України.  

«Не може бути підставою для заборони зібрання лише наявність 

декількох повідомлень про проведення одночасно зібрань в одному місці. Тому 

право на контрдемонстрацію не може призводити до обмеження свободи 

мирних зібрань. У такому випадку поліція зобов’язана забезпечити можливість 

реалізації свободи зібрань»22. 

Згідно статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить також  

вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових 

заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх 

проведенні. З метою забезпечення цього обов’язку органів влади організатори 

мирного зібрання подають повідомлення про його проведення.  

Органи місцевого самоврядування, державні органи не мають права 

перекладати організаційні обов’язки щодо забезпечення можливості реалізації 

права на мирні зібрання на їх організаторів. 

Учасники мирних зібрань мають діяти в рамках законодавства та не 

здійснювати порушень. За будь-які порушення учасниками мирних зібрань 

настає відповідальність, визначена у положеннях законодавства.  
                                                           
22 Свобода мирних зібрань (УГСПЛ). URL: https://helsinki.org.ua/advices/svoboda-myrnyh-zibran/#:~:text 
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Якщо особу було затримано під час мирного зібрання за злісну непокору 

законному розпорядженню чи вимозі працівника поліції (ст. 185 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення23), то при розгляді справи у суді 

працівники поліції повинні здійснити обґрунтування своїх розпоряджень та 

вимог. Також особа має право звернутися до суду з метою визнання 

незаконними дій працівника поліції.  

Примус особи до участі у мирних зібраннях чи переслідуваннях за участь 

у мирному зібрання є порушенням свободи зібрань, що тягне за собою 

відповідальність, встановлену положеннями законодавства.  

Отже, право на мирні зібрання є одним із базових та найважливіших прав 

людини, реалізація якого є умовою існування демократичного режиму в 

державі.  

 

 

1.2. Міжнародно-правове регулювання права на мирні зібрання 

 

Право на мирне зібрання традиційно визнається на міжнародному рівні як 

одне із основних фундаментальних прав людини у демократичному соціумі. 

Зазначене право охороняється низкою міжнародно-правових актів, деякі з яких 

ратифікувала Україна.  

В Україні, окрім норм Конституції України, право на мирні зібрання 

забезпечене ратифікованими у визначений порядок міжнародно-правовими 

актами.  У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року24, яка була ратифікованою Верховною Радою України згідно із Законом 

України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

                                                           
23 Кодекс про адміністративні правопорушення в редакції від 29. 11. 2020 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 
24 Конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004 
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та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»25, гарантовано кожному, серед 

інших прав і свобод, право на свободу зібрань та об’єднання. У частині 1 статті 

11 Конвенції закріплене право кожного на свободу мирних зібрань і свободу 

об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та 

вступати до них для захисту своїх інтересів. 

У статті 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права26, 

ратифікованого ще Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 

жовтня 1973 року № 2148-VIII, визначається право на мирні збори. У цій статті 

пакту зазначено, що користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 

крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, 

громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту 

прав та свобод інших осіб. 

Обидва міжнародно-правові акти закріплюють право мирних зібрань і 

визначають можливість обмеження цього права у визначених законом 

випадках.  

Також право на мирні зібрання гарантується та охороняється у актах 

Європейського Союзу. Наприклад, у статті 12 Хартії основних прав 

Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року вказано: «кожна людина має 

право на свободу мирних зібрань та на свободу асоціації з іншими особами на 

всіх рівнях, зокрема, в політичній, профспілковій і суспільній сфері життя, що 

передбачає право кожної людини створювати спільно з іншими профпілки та 

вступати до них для захисту своїх інтересів. Політичні партії, що діють на рівні 

Європейського Союзу, сприяють вираженню політичної волі громадян Союз»27. 

Міжнародною спільнотою визнається і право дитини на мирні зібрання.  

У статті 15 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року, схваленої 

                                                           
25 Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17. 07. 1997 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/475/97-%D0%B2%D1%80 
26 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради  

    Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 
27 Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_524 
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резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН та ратифікованої Постановою 

Верховної Ради №789ХІІ від 27.02.1991 року, зазначається, що держави-

учасниці визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу мирних зборів. 

Щодо здійснення даного права не можуть застосовуватися будь-які обмеження, 

крім тих, які застосовуються відповідно до закону та необхідні в 

демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки, громадського 

порядку (order public), охорони здоров’я і моралі населення або захисту прав і 

свобод інших осіб28. 

На американському континенті право на мирні зібрання також є частиною 

каталогу базових прав людини, які охороняються державою і законом.  В 

Американській конвенції про права людини у статті 15 визнається право на 

мирні зібрання, без зброї. Користування цим правом не може піддаватися 

жодним обмеженням, за винятком тих, що накладаються відповідно до закону 

та є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах державної або 

громадської безпеки, громадського порядку або охорони здоров’я та 

моральності чи прав і свобод інших осіб29. 

У Копенгагенському документі ОБСЄ (п. 9.2) зазначено: «Кожна людина 

має право на мирні зібрання та демонстрації. Будь-які обмеження, що можуть 

бути передбачені щодо реалізації цих прав, встановлюються законом та 

відповідають міжнародним стандартам30. 

Право правозахисників на мирні зібрання закріплене в Статті 5 (а) 

Декларації ООН про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства 

заохочувати та захищати загальновизнані права людини і основні свободи (1999 

р.), яка проголошує:  «З метою заохочення та захисту прав людини й основних 

свобод кожна людина має право, індивідуально і спільно з іншими, на 

                                                           
28 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року, схвалена резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї 

ООН та ратифікована Постановою Верховної Ради №789ХІІ від 27.02.1991 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/995_021 
29 Американській конвенції про права людини. від 22 листопада 1969 року. URL: 

http://constituanta.blogspot.de/2011/02/1969.html  
30 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ: международный 

документ от 29 июня 1990 г. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_082 
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національному та міжнародному рівні: (а) проводити мирні зустрічі або 

зібрання»31. 

Узагальнити положення міжнародно-правових актів, які стосуються 

реалізації та охорони права на мирні зібрання, можна тим, що беззаперечним 

фактом є те, що право на мирні зібрання є важливим правом особи, яке 

здійснюється колективно через вираження спільної волі, поглядів, думок тощо. 

Проте зазначене право не є абсолютним і більшість між народно-правових актів 

встановлюють також і випадки, коли мирні зібрання можуть бути 

забороненими. Стосується це випадків, коли існує раціональна об’єктивна 

необхідність у захисті та збереженні інших важливих прав людини через 

забезпечення громадської, державної безпеки, громадського порядку чи 

охорони здоров’я. Тобто йдеться про ті випадки, коли через реалізацію права на 

мирні зібрання існує загроза іншими правам людини. У такому випадку 

надається пріоритет важливішим правам людини, які можуть бути порушеним 

внаслідок проведення мирних зібрань.  

Варто звернути увагу на Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, які 

були розробленими Організацією з безпеки та співробітництва в Європі32. 

Зазначений документ є унікальний у своєму роді, оскільки є результатом 

напрацювання європейських дослідників, які здійснили дослідження практики 

використання права на мирні зібрання, а також проаналізували відповідну 

практику Європейського суду з прав людини.  

Р. С. Мельник писав: «У Керівних принципах виділяються сім основних 

принципів у сфері організації та проведення мирних зібрань. Зазначені 

принципи становлять собою обов’язкові правила поведінки для будь-яких 

адміністративних та судових органів, які у процесі свого функціонування 

вирішують питання щодо реалізації приватними особами названого права. 

Інакше кажучи, вони (принципи) не потребують додаткового закріплення на 

                                                           
31 Декларації ООН про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати 

загальновизнані права людини і основні свободи (1999 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_349 
32 Руководящие принципы по свободе мирных собраний: 2-е изд. Варшава-Страсбург: БДИПЧ ОБСЕ, 2011. 194 

с. 
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рівні національних правових актів. Водночас було б бажаним, щоб кожна 

держава знайшла можливість підтвердити їх обов’язковий характер за рахунок 

включення їх до національного законодавства»33. 

Ці принципи стосується не так діяльності організаторів та учасників 

мирних зібрань як врегулювання реакції державних органів, в тому числі суду, 

та органів місцевого самоврядування на проведення мирних зібрань.  

1. Презумпція на користь проведення зібрання – це принцип, який 

передбачає, що поки зворотне не буде доведене у судовому порядку, мирне 

зібрання вважається таким, що не може бути забороненим через законодавчо 

встановлені обмеження. Наприклад, мирне зібрання вважається таким, що 

відповідає положенням частини 2 статті 39 Конституції України.  

Про важливість дотримання принципу презумпції на користь проведення 

зібрання вказувала і Венеціанська комісія (Європейська комісія «До демократії 

через право»), критикуючи Проект Закону № 2450 «Про свободу мирних 

зібрань» у 2010 році: «Проект закону має містити презумпції на користь 

проведення зборів у цих випадках, а також, будь-яка заборона таких зібрань 

повинна бути можливою лише за обґрунтованих підстав, як це передбачено у 

статті 11 Конвенції про захист прав та основоположних свобод таких, як 

наприклад, національна безпека чи громадський порядок»34. 

2. Позитивне зобов’язання держави щодо сприяння мирним зібранням та 

їх захисту.  

Р. С. Мельник писав: «Найважливішим обов’язком держави є створення 

необхідних механізмів та процедур, що дають змогу забезпечити реальне 

здійснення свободи зібрань без надмірного бюрократичного регулювання. 

Зокрема, держава завжди має намагатися сприяти проведенню мирних зібрань у 

місцях, яким віддають перевагу організатори, захищати ці зібрання, а також 

                                                           
33 Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. С. 43. 
34 Венеціанська комісія: законодавству щодо свободи зібрань в Україні потрібен євроремонт 

https://www.unian.ua/politics/416803-venetsianska-komisiya-zakonodavstvu-schodo-svobodi-zibran-v-ukrajini-

potriben-evroremont.html  
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гарантувати відсутність перешкод для поширення у суспільстві інформації про 

заплановані зібрання»35. 

Держава повинна брати на себе витрати, які пов’язані із забезпеченням 

заходів безпеки під час проведення мирних зібрань. Держава не має права 

накладати на організаторів та учасників мирних зібрань зборів щодо 

забезпечення порядку проведення мирного зібрання. Органи місцевого 

самоврядування та державні органи мають здійснити всі підготовчі заходи для 

проведення мирного зібрання, які стосуються місця та часу проведення таких 

зібрань. Також органи місцевого самоврядування мають самостійно прибрати 

відповідну територію, де мало місце мирне зібрання тощо.  

Держава та місцева влада повинні забезпечити охорону громадського 

порядку належною та достатньою кількістю працівників правоохоронних 

органів, які мають відповідні знання та навички щодо вирішення проблем, які 

можуть виникати в процесі здійснення мирного зібрання з метою допомоги 

організаторам та учасникам щодо реалізації їхнього права.  

3. Законність.  

Обмеження права на мирні зібрання має базуватися на букві закону 

національного та нормах міжнародно-правових актів, які були ратифікованим у 

визначеному законом порядку. У цьому значенні важливим є доступність та 

ясність законодавчих приписів, які мають бути однозначними щодо визначення 

законності обмеження права на мирні зібрання. Важливо враховувати принцип 

«Ubi jus incertum, ibi nullum» – там, де закон неоднозначний, закону немає.  

4. Пропорційність. 

Будь-які обмеження свободи зібрань повинні бути пропорційними. 

Завжди варто надавати перевагу найменш нав’язливим засобам досягнення 

законної мети, яку переслідують органи влади. Принцип пропорційності 

вимагає, щоб органи влади регулярно не вводили обмеження, які принципово 

змінювали б характер події, наприклад, перенесення зборів у менш центральні 

райони міста. Загальне застосування правових обмежень, як правило, надмірно 
                                                           
35 Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. С. 45. 
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інклюзивне, і, отже, не пройде перевірку пропорційності, оскільки не враховано 

конкретні обставини справи36. 

Р. С. Мельник писав: «Принцип пропорційності вимагає об’єктивної та 

докладної оцінки обставин, що впливають на проведення зібрання. Більш того, 

якщо інші права можуть вступати у конфлікт з правом на свободу мирних 

зібрань, то рішення адміністративного органу має засновуватися на 

паралельному аналізі відповідних конфліктуючих прав (зважаючи на те, що 

допустимі обмеження або вимоги можуть бути відмінними для цих інших 

прав). Таким чином, слід провести докладний аналіз кожного з цих прав, 

перевіряючи пропорційність будь-якого втручання в інші права, що може стати 

наслідком повного захисту права на свободу мирних зібрань»37. 

Принцип пропорційності, на нашу думку, ще проявляється у тому, що 

держава у випадку втручання у реалізацію права на мирні зібрання таке 

втручання має мати законну мету, реалізація якої є важливішою за здійснення 

конкретного мирного зібрання. На нашу думку, обмеження мирних зібрань у 

період карантину, який встановлюється через поширення коронавірусної 

інфекції є виправданим, оскільки таким чином зберігається життя та здоров’я 

осіб. Водночас, якщо у мирне зібрання буде здійснюватися із врахуванням 

проти епідеміологічних заходів, то таке зібрання має бути безперешкодно 

здійсненим.   

5. Недискримінація. 

Свободою мирних зібрань мають користуватися однаково всі. Регулюючи 

свободу зібрань, відповідні органи влади не повинні дискримінувати будь-яку 

особу чи групу з будь-яких підстав. Свобода організації та участі у громадських 

зборах повинна бути гарантована фізичним особам, групам, незареєстрованим 

асоціаціям, юридичним особам та корпоративним органам; представникам 

етнічних, національних, сексуальних та релігійних груп меншин; громадянам та 

негромадянам (включаючи осіб без громадянства, біженців, іноземців, шукачів 
                                                           
36 Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly. Prepared by the Osce/odihr Panel of Experts on the Freedom of 

Assembly. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 
37 Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. С. 47. 
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притулку, мігрантів та туристів); дітям, жінкам та чоловікам; працівникам 

правоохоронних органів; та особам без повної дієздатності, включаючи осіб з 

психічними захворюваннями. 

Цікавим у цьому контексті та контексті інших прав людини питання про 

дискримінації, якщо право ЛГБТ-спільноти на проведення мирного параду буде 

обмеженим через мотивацію щодо забезпечення громадського порядку, життя 

та здоров’я учасників самої акції через ризики нападу на них з боку третіх осіб і 

представників гомофобський соціальних груп.  

12 серпня 2015 виконавчий комітет Одеської міської ради звернувся до 

Одеського окружного адміністративного суду з позовом до глави 

організаційного комітету «Одеса Прайд-2015». Серед аргументів на свою 

користь, які навела міськрада, було те, що в місті існують негативні настрої в 

суспільстві по відношенню до майбутньої події, а також є висока ймовірність 

застосування насильства до учасників маршу, порушення громадського 

порядку під час проведення заходу. Крім того суд врахував факт проведення в 

місті 14 і 16 серпня футбольних матчів. «З урахуванням встановлених у 

судовому засіданні фактів, суд дійшов висновку, що проведення заходу "Марш 

Рівності" може створити реальну небезпеку і загрозу громадському порядку в 

місті, здоров’ю та життю осіб, які братимуть в ньому участь, а також інших 

громадян та гостей міста Одеси, є підставою для обмеження права на мирне 

зібрання шляхом заборони - голові та секретарю організаційного комітету 

«Одеса Прайд-2015» проводити 15 серпня 2015 Марш Рівності в Одесі», - 

розповіли в суді38. 

Зазначений випадок непоодинокий, оскільки часто мирні зібрання 

проходять щодо гострих суспільних питань, серед яких також і тема 

одностатевих відносин, а тому завжди в більшості випадків йдеться про 

можливу загрозу для учасників акції або третіх осіб. Водночас, у період 

карантину було неодноразово здійснено мирні зібрання релігійного характеру 

                                                           
38 В Одесі заборонили марш рівності. Організатори домовляються з «Правим сектором». URL: 

https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/13/7077759/ 
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на Заході України представників УПЦ МП, якими не було додержано ніяких 

проти епідеміологічних заходів і щодо яких жителями західноукраїнських 

областей також є негативні настрої. Проте, держава чи місцеве самоврядування 

не лише не обмежили ці зібрання, але й також не притягнули в більшості 

випадків винних осіб до відповідальності. Очевидно, така дискримінація є 

наслідком того, що в Україні представники ЛГБТ-спільноти не мають такого 

впливу у владі та місцевому самоврядування як УПЦ МП.   

Р. С. Мельник вказує: «У рішенні Європейського суду з прав людини у 

справі «Бачковський та інші проти Польщі», у межах якої заявники 

стверджували, що до них ставилися дискримінаційно, оскільки від 

організаторів інших публічних заходів у Варшаві у 2005 р. не вимагалося 

надання «плану організації руху транспорту», а також тому, що їм було 

відмовлено у проведенні «Маршу на захист рівності» та пов’язаних з ним 

зібрань з огляду на гомосексуальну орієнтацію організаторів, Суд вказав, що  

адміністративний орган не повинен висувати до одних осіб, які бажають 

організувати зібрання, більш обтяжливі вимоги, ніж до будь-яких інших осіб, 

які висловлюють ті самі наміри39. 

6. Належне адміністрування. 

Громадськість повинна бути поінформована, який орган відповідає за 

прийняття рішень щодо регулювання свободи зібрань, і це повинно бути чітко 

визначено в законі. Регулюючий орган повинен забезпечити належний доступ 

широкої громадськості до достовірної інформації про свої процедури та 

діяльність. Організатори мирних зібрань та ті, на чиї права та свободи 

безпосередньо вплинуть зібрання, повинні мати можливість робити усні та 

письмові заяви безпосередньо перед регуляторним органом. Процес 

регулювання повинен забезпечувати справедливу та об’єктивну оцінку всієї 

наявної інформації. Про будь-які обмеження, накладені на зібрання, слід 

негайно та письмово повідомляти організатору заходу з поясненням причини 

кожного обмеження. Такі рішення слід приймати якомога раніше, щоб будь-яка 
                                                           
39 Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. С. 51. 
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апеляція до незалежного суду могла бути подана до дати, передбаченої в 

повідомленні для зібрання40. 

Загалом англійською цей принцип звучить як «good administration». Це 

загальний принцип, який стосується управління в Європейському Союзі. 

Дослідники зазначають, що належне адміністрування є європейським 

адміністративним принципом, який можна розглядати як інструмент 

підвищення прозорості, правової визначеності та передбачуваності в 

адміністративних процедурах. Певного визначення принципу не існує. 

Визначення різняться залежно від різниці точок зору. Хартія основних прав 

Європейського Союзу класифікує цей принцип як один з основних прав 

людини, тоді як суди Європейського Союзу розмежовують різні підкомпоненти 

принципу, щоб диференціювати його значення залежно від контексту»41.  

7. Відповідальність контролюючого органу.  

Регулюючі органи повинні виконувати свої юридичні зобов’язання і 

повинні нести відповідальність за будь-які невдачі – процесуальні чи 

матеріальні. Відповідальність повинна оцінюватися відповідно до відповідних 

принципів адміністративного права та судового контролю щодо зловживання 

державною владою42. 

Отже, зазначені принципи стосуються більшою мірою встановлення 

вимог щодо діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та суду в контексті допомоги у реалізації права на мирні 

зібрання та можливості легального втручання у реалізацію цього права.  

Варто зазначити, що увага міжнародної спільноти прикута до питання 

реалізації права на мирні зібрання через те, що недотримання цього права є 

поширеним явищем. У зв’язку із цим, створюються міжнародні організації, які 

                                                           
40 Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly. Prepared by the Osce/odihr Panel of Experts on the Freedom of 

Assembly. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 
41 Areean M. Comprehension of the Principle of Good Administration in the Framework of EU Administrative Law. 

URL:https://www.researchgate.net/publication/315943979_Comprehension_of_the_Principle_of_Good_Administration

_in_the_Framework_of_EU_Administrative_Law#:~:text=Good%20administration%20is%20a%20European,certain%

20definition%20for%20the%20principle. 
42 Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly. Prepared by the Osce/odihr Panel of Experts on the Freedom of 

Assembly. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 
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спеціалізуються на моніторингу забезпечення цього права та формування 

рекомендацій щодо забезпечення права на мирні зібрання.  

Для прикладу, одною із таких міжнародних організацій є Human Rights 

House Foundation. Причиною існування таких організацій є те, що уряди, влада 

часто порушують право на свободу зібрань як метод придушення 

інакомислення та критики. Право на мирний протест справді є основною 

складовою права на мирне зібрання. Однак за багатьох обставин мирні 

протестуючі піддаються арешту, насильству, погрозам або залякуванню. 

У деяких випадках законодавчими положеннями здійснюється 

криміналізація діянь організаторів та тих, хто бере участь у мирних зібраннях, а 

в інших випадках тлумачення закону може здійснюватися із маніпулюванням, 

щоб узаконити арешт учасників мирних акцій протесту. Такі методи 

залякування часто породжують культуру самоцензури. 

Порушення права на свободу зібрань має серйозні наслідки для 

суспільства, оскільки вони заперечують відкритий та плюралістичний діалог та 

репресують один із основних методів громадянського суспільства для боротьби 

з владою. 

Крім того, все більше і більше держав намагаються блокувати соціальні 

медіа та засоби комунікації, щоб перешкоджати організації протестів. Для 

прикладу, у Білорусії влада здійснювала обмеження доступу до Інтернету з 

метою обмеження можливості координації дій протестуючих.  

Держави повинні утримуватися від жорстокого обмеження права на 

протест, прикриваючи це, діями щодо антитероризму або заходами 

національної безпеки. Швидше, вони повинні полегшити доступ до публічного 

простору та забезпечити безперешкодне проведення акцій протесту без 

надмірного застосування насильства з боку правоохоронних органів. 

Нормативно-правова база держав повинна містити дієві, чіткі та 

обґрунтовані положення про право на мирні зібрання; обмеження повинні бути 

крайнім заходом. Право на протест полягає у визнанні та захисті прав, які 
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включають свободу вираження поглядів та думок, об’єднання та мирні 

зібрання.  

Цікавим є ресурс Peaceful Assembly Worldwide, який створений Центром з 

прав людини Університету Преторії43. Через цей ресурс здійснюється 

моніторинг дотримання права на мирні зібрання у всіх державах світу.  

Щодо України на цьому ресурсі зазначено, що право на мирні зібрання не 

в повній мірі дотримується в Україні. Уряд повинен прийняти національний 

закон, який регулює мирні зібрання відповідно до міжнародного права. 

Варто звернути увагу також на дотримання права на мирні зібрання в 

деяких інших державах. Наприклад, право на мирні зібрання широко, але не в 

повній мірі дотримується в Польщі, особливо в останні роки. 

Незважаючи на зміну законодавства щодо процесу повідомлення про 

зібрання, поліція Білорусі систематично використовується для запобігання 

мирним протестам проти режиму. Йдеться про мирні зібрання, які на разі 

переросли в мирну революцію.  

За останні роки кілька разів французька поліція застосовувала надмірну 

силу під час зібрань. Відповідно до французького законодавства режим 

сповіщення застосовується до мирних зібрань. 

Право на мирні зібрання, як правило, дотримане в Німеччині. 

Повідомлення вимагається за 48 годин до зібрання на відкритому повітрі в 

громадських місцях. 

Право на мирні зібрання в Росії не дотримується. Протести можуть бути 

примусово розігнані поліцією, а учасники заарештовані. 

Право на мирні зібрання, як правило, дотримується в Сполучених 

Штатах, хоча протести можуть бути примусово розігнані поліцією. Місцеві 

юрисдикції можуть вимагати дозволу для певних громадських зборів. 

Грузія, як правило, поважає право мирних зібрань, але інколи протести 

насильно розганяються поліцією. 

                                                           
43 Peaceful Assembly Worldwide. URL: https://www.rightofassembly.info/about 
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Отже, у світі неоднозначна ситуація із дотриманням права на мирні 

зібрання, яке гарантоване на рівні багатьох міжнародно-правових актів. Навіть 

в деяких європейських демократичних державах існують проблеми із 

недотриманням права на мирні зібрання в певних випадках. Загалом ж 

очевидною для всіх, в тому числі і зарубіжних дослідників є те, що в Україні 

відсутнє законодавче забезпечення реалізації права на мирні зібрання, що є 

загрозою для його реалізації. 

 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Право на мирні зібрання є одним із основних колективних прав у 

демократичному суспільстві, за допомогою якого народ висловлює свої ідеї, 

погляди тощо, а також привертає увагу до певних проблем. Право на мирні 

зібрання є важливою гарантією здійснення мирного громадянського протесту 

щодо дій чи бездіяльності державних органів чи органів місцевого 

самоврядування. Це правило гарантоване у статті 39 Конституції України. На 

разі, істотною проблемою є відсутність законодавчого акту, яким б було 

закріплено гарантії реалізації цього права. 

На міжнародному рівні право на мирні зібрання гарантоване в основних, 

базових міжнародно-правових документах, зокрема, Європейській конвенції 

про захист прав та основоположних свобод, Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права. Важливе значення мають принципи здійснення 

мирних зібрань, які сформовані ОБСЄ. Загалом у світі існують проблеми щодо 

дотримання права на мирні зібрання, яке обмежується через бажання усунути 

критику влади та здійснити цензуру інакодумства у політичній сфері.  
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ 

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

 

2.1. Загальні підходи ЄСПЛ стосовно якості національного законодавства у 

питанні правового забезпечення мирних зібрань 

 

Практика Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є частиною 

українського законодавства відповідно до положень Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»44 (ст. 2).  

Загалом ЄСПЛ в цілому ставить вимогу до якості законодавства як 

умовою реалізації принципу верховенства права. Чинні положення 

національного законодавства потрібно формулювати так, щоб вони були 

достатньо доступними, чіткими і передбачуваними у практичному 

застосуванні45. 

У контексті українського законодавства зазначена вимога ЄСПЛ не є 

дотримана, оскільки фактичне правове регулювання права на мирні зібрання 

здійснюється лише положеннями Конституції України (ст. 39). Законодавство 

України в рамках регулювання права на мирні зібрання не є чітким та 

передбачуваним.  

Раніше для врегулювання реалізації права на мирні зібрання 

використовувався Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р. № 

9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

                                                           
44 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України в 

редакції 01. 12. 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text 
45 Рішення ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/SO1119 
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походів і демонстрацій в СРСР»46, який був історично застарілим та не 

відповідав сучасному розумінню порядку реалізації права на мирні зібрання у 

демократичній державі.  

С. І. Іщук зазначив: «Останній і, мабуть, найважливіший аргумент про 

неможливість застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 

1988 р. № 9306-XI в сучасних умовах міститься в Рішенні Європейського суду з 

прав людини у справі «Вєренцов проти України»47. Суд зазначив, що «за 

загальним визнанням, у Постанові українського парламенту про тимчасове 

застосування деяких законодавчих актів Радянського Союзу йдеться про 

тимчасове застосування радянського законодавства, а українським 

парламентом досі не було прийнято жодного закону, який регулював би 

порядок проведення мирних демонстрацій, незважаючи на те, що ст. 39 і 92 

Конституції чітко вимагають, щоб таку процедуру було встановлено законом 

українського парламенту. Хоча Європейський суд з прав людини визнає, що 

країна може потребувати деякого часу для створення власної законодавчої бази 

протягом перехідного періоду, він не може погодитися, що затримка більше ніж 

на двадцять років виправдана, особливо якщо під загрозою таке 

фундаментальне право, як свобода мирних зібрань. Отже, Суд робить висновок, 

що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань не було передбачено 

законом»48. 

На практиці зазначений документ втратив юридичну силу через рішення 

Конституційного Суду України, яким його було визнано неконституційним.  

Конституційний Суд України зазначив: «згідно зі статтею 39 Основного Закону 

України, в якій закріплено необхідність лише завчасно сповістити органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування про проведення мирного 

                                                           
46 Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р. № 9306-XI «Про порядок організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» (втратив чинність). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88#Text 
47 Рішення ЄСПЛ у справі Веренцов проти України» від  11 квітня 2013 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393 
48 Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні. URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&I

mage_file_name=PDF/vamsup_2014_1_7.pdf 
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зібрання, а також в аспекті правових позицій, викладених у цьому Рішенні, 

наведений указ суперечить Конституції України та відповідно до її пункту 1 

розділу XV «Перехідні положення» є нечинним на території України і не може 

застосовуватися»49. 

Цікаво, що зазначений Указ, попри його явну застарілість вже на час 

прийняття Конституції України у 1996 році, залишався чинним до 2016 року, 

тобто 20 років Українська держава користувалася рудиментарним актом 

регулювання, який ні яким чином не допомагав у реалізації права на мирні 

зібрання.  

Водночас, на разі в українському законодавстві немає законодавчого 

акту, який зайняв би нішу вказаного Указу, що робить сферу реалізації права на 

мирні зібрання неврегульованою. Це є основною проблемою на сьогоднішній 

день, на нашу думку, оскільки загальні положення Конституції України та 

висновки ЄСПЛ, Конституційного Суду України та Верховного Суду є 

недостатніми для правової охорони права на мирні зібрання. Це дозволяє 

зробити висновок щодо недотримання умови якості закону, про яку ЄСПЛ 

вказує: «якість  закону вимагає, щоб він був доступний для даної особи і вона 

також могла передбачити наслідки його застосування до неї та щоб закон не 

суперечив принципові верховенства права. Це означає, що в національному 

праві має існувати засіб правового захисту від свавільного втручання з боку 

державних органів у права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод. Небезпека свавілля є особливо очевидною, коли 

виконавча влада здійснює свої функції закрито. Закон має містити досить 

зрозумілі й чіткі формулювання, які давали б громадянам належне уявлення 

                                                           
49 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення 

про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 року № 

6-рп/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v006p710-16 
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стосовно обставин та умов, за якими державні органи уповноважені вдаватися 

до втручання в право»50. 

Якість закону є основною умовою правомірної поведінки і не порушення 

організаторами та учасниками мирних зібрань статті 39 Конституції України. 

Водночас, у цьому контексті зазначеної деталізації відповідних положень на 

рівні законодавства не закріплено, що є очевидним недоліком українського 

законодавства.  

ЄСПЛ в контексті з’ясування важливості якості законодавства щодо 

мирних зібрань зазначає: «вислів «встановлене законом» у статті 11 Конвенції 

вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав певне підґрунтя у 

національному законодавстві; він також стосується якості закону, про який 

йдеться. Закон має бути доступним для зацікавлених осіб та сформульованим з 

достатньою точністю для того, щоб надати їм можливість - за необхідності 

шляхом надання відповідної інформації - передбачати тією мірою, що є 

розумною за відповідних обставин, наслідки, які може спричинити його дія»51. 

Якість закону ЄСПЛ, перш за все, розглядає в рамках встановлення 

обмежень права на мирні зібрання, які закріплені у частині 2 статті 39 

Конституції України. Ці обмеження мають бути чітко визначеними і 

деталізованими.  ЄСПЛ вказує: «Жодна норма не може вважатися «законом», 

якщо вона не сформульована з точністю, достатньою для того, щоб надати 

змогу громадянинові регулювати свою поведінку: він має бути спроможним - 

якщо потрібно, після відповідної консультації – передбачити такою мірою, 

наскільки це є розумним за даних обставин, наслідки, які можуть випливати з 

його дій. Ці наслідки не повинні бути передбачуваними з абсолютною 

певністю. У той час, як певність у праві є вельми бажаною, вона може 

спричиняти надмірну жорсткість, а право має йти в ногу з обставинами, що 

змінюються. Відповідно до цього більшість законів з необхідністю укладаються 

                                                           
50 Рішення ЄСПЛ у справі «Ґавенда проти Польщі» від 14 березня 2002 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/980_040 
51 Рішення ЄСПЛ у справі «Шмушкович проти України» від 14 листопада 2013 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_990#Text 
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в термінах, які більшою чи меншою мірою є нечіткими, а їхнє тлумачення і 

застосування є питаннями практики»52. 

Якість закону є важливою гарантією уникнення маніпуляцій з боку 

державних органів чи органів місцевого самоврядування щодо заборони 

реалізації права на мирні зібрання. Як показує міжнародний досвід, нечіткість 

законодавчих положень використовується часто державою для подолання 

опозиції, свободи слова, ліквідації громадянських протестів приховуючи своє 

зловживання владою під маскою антитерористичної діяльності чи необхідності 

забезпечення громадського правопорядку чи безпеки. Для уникнення таких 

ситуацій, важливим є формування однозначних вимог щодо обмеження права 

на мирні зібрання, яке має легальну мету.  

ЄСПЛ зазначив: «Закон, який надає дискреційне право, має визначати 

межі здійснення такого права, хоча докладні правила та умови мають міститися 

в нормах субстантивного права. Проте надання законом виконавчій владі, чи 

судді нічим не обмеженого дискреційного права, суперечило б принципові 

верховенства права. Отже, закон має досить чітко визначати межі будь-яких 

таких повноважень, наданих компетентним органам, а також спосіб їх 

застосування, щоб забезпечувати належний захист особистості від свавільного 

втручання»53. 

Право на мирні зібрання може бути обмежене за наявності підстав, які 

чітко та детально визначені на рівні законодавства та у порядку, який 

встановлений законом. ЄСПЛ вказав: «Положення закону повинні бути 

передбачуваними та надавати достатньо гарантій проти свавільного 

застосування»54. Важливо розуміти, що державні органи мають діяти за 

принципом «дозволено  лише те, що прямо передбачено законом», який стоїть 

на заваді зловживання владою та маніпуляцій з боку владних суб’єктів. Для 

                                                           
52 Рішення ЄСПЛ у справі «Фельдек проти Словаччини» від 12 липня 2001 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/980_029 
53 Рішення ЄСПЛ у справі «Круслена» від 24 квітня 1990 року. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO0652.html 
54 Рішення ЄСПЛ у справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України» від 14 червня 2007 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/974_254 
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цього важливим є те, щоб законодавство, яке стосується мирних зібрань було 

чітким та однозначним.  

На думку ЄСПЛ: «Якість закону пов’язана з достатньою чіткістю 

встановлення ним тих чи інших обставин, на підставі яких діють державні 

органи»55. Фактично важливим у контексті права на мирні зібрання є 

формування законодавчих гарантій, які б не дозволяли незаконно обмежувати 

право на мирні зібрання.  

ЄСПЛ зазначає: «Ступінь чіткості закону, що має забезпечуватися у 

формулюваннях національних законів – яка в жодному випадку не може 

передбачити всі непередбачувані обставини, – значною мірою залежить від 

змісту даного документа, сфери, на яку поширюється цей закон, а також 

кількості та статусу тих, кому закон адресований. Ступінь чіткості, який треба 

забезпечувати при формулюванні конституційних положень, з огляду на 

загальний характер, може бути нижчим, ніж в інших законах»56. 

Справді, на рівні Конституції України обмеження, встановлені у частині 2 

статті 39, є сформульованими у достатньо загальному вигляді і, очевидно, 

потребують конкретизації на законодавчому рівні.  

Доцільно звернути увагу на те, що українськими законодавцями 

здійснювалися спроби прийняти спеціальний закон для охорони реалізації 

права на мирні зібрання. 

Прийняття цього законодавчого акту є очевидними для всіє наукової 

спільноти України. У спеціалізованому законодавчому акті мало б бути 

розширено положення статті 39 Конституції України через формування 

окремих прав для державних органів щодо невтручання в це право, а також 

детального визначення випадків, коли втручання у право на мирні зібрання є 

легальним. 

                                                           
55 Рішення ЄСПЛ у справі «Волохи проти України» від  2 листопада 2006 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/974_138 
56 Рішення ЄСПЛ у справі «Реквеньї проти Угорщини» від 20 травня 1999 року. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/SO0562?ed=1999_05_20&an=221 
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Для представників судової влади також є очевидною необхідність 

прийняття спеціалізованого закону щодо врегулювання реалізації права на 

мирні зібрання. Пленум Вищого адміністративного суду України під час свого 

засідання 22 травня 2015 року ухвалив рішення звернутися до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно 

необхідності правового врегулювання відносин щодо реалізації права на мирні 

зібрання57. 

Рішенням ЄСПЛ  у справі «Шмушкович проти України» від 14 листопада 

2013 та у справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 р., який 

установив порушення статей 11 і 7, що випливають із прогалин у законодавстві, 

що стосується свободи зібрань. Європейський суд з прав людини підкреслив 

необхідність термінових конкретних реформ у законодавстві України та 

адміністративній практиці з метою приведення цього законодавства та 

практики у відповідність з вимогами статей 7 та 11 Конвенції.  

За час незалежності України було здійснено низку спроб щодо прийняття 

законодавчого акту для врегулювання процесу здійснення права на мирні 

зібрання. 

07 грудня 2015 року було зареєстровано за № 3587 проект Закону про 

гарантії свободи мирних зібрань58, який фактично був зміненою редакцією 

попереднього законопроекту на цю тему, зареєстрованого у Верховній Раді 

України VII скликання за № 2508а.  

Основні положення законопроекту: Організатор мирного зібрання 

зобов’язаний: 1) у разі прийняття рішення про зміну місця, часу, маршруту 

мирного зібрання, внесення інших змін чи доповнень до повідомлення або 

відмову від проведення мирного зібрання невідкладно повідомляти відповідний 

орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, визначений 

статтею 7 цього Закону;  2) не перешкоджати проїзду транспортних засобів 

                                                           
57 Постанова Пленуму ВАСУ «Про правове врегулювання відносин щодо реалізації права на мирні зібрання» 

від 22.05.2015 № 5. URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_5_22-05-2015 
58 Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань № 3587 від 07 грудня 2015 року (відкликаний). URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57310&pf35401=367708 
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оперативних і спеціальних служб. Організатор мирного зібрання письмово 

повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не пізніш як за сорок 

вісім годин до його початку. Закріплені зміст і форма повідомлення про 

проведення мирного зібрання. Організатори та учасники мирних зібрань 

сприяють професійній діяльності журналістів, працівників засобів масової 

інформації під час проведення мирних зібрань.  Орган виконавчої влади чи 

орган місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання 

надає дозвіл на тимчасове обмеження руху транспортних засобів у місці або за 

маршрутом проведення мирного зібрання та вживає заходів для забезпечення 

безпеки учасників мирного зібрання.   

На нашу думку, закріплення повноважень щодо надання дозволу на 

зупинку транспорту суперечить Конституції України у частині того, що 

проведення мирних зібрань не має передбачати отримання спеціальних 

дозволів від державних органів та місцевого самоврядування. Додаткові 

обов’язки на організатора мирного зібрання покладає дотримання змісту та 

форми повідомлення про проведення мирного зібрання. Також невиправданим 

є покладання обов’язку щодо сприяння роботі журналістів та ЗМІ на 

організатора та учасників мирного зібрання.   

Деякі представники громадськості та незалежні профспілки різко 

розкритикували проект. Водночас, 11 грудня 2015 року група народних 

депутатів України зареєстрували за № 3587-1 альтернативний законопроект59, 

яким пропонується запровадження значно більш ліберального та менш 

обтяжуючого регулювання здійснення права на свободу зібрань. Обидва 

законопроекти розроблені за активної участі правозахисників та активістів60. 

Основні положення законопроекту: Організатор зібрання не несе 

відповідальності за незабезпечення громадського порядку Національною 

поліцією та Національною гвардією України та іншими правоохоронними 
                                                           
59 Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань в Україні № 3587-1 від 11.12.2015 (відкликаний). URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57396 
60 Свобода зібрань: законотворчий процес. УГСПЛ. URL: https://helsinki.org.ua/svoboda-zibran/ 
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органами, а також за дії учасників зібрання і третіх осіб. Зібрання 

організовують і проводять на засадах добровільності. Орган виконавчої влади 

чи місцевого самоврядування повідомляється про проведення зібрання в тому 

випадку, коли організатор зібрання вважає за необхідне забезпечити безпеку 

учасників зібрання. На нашу думку, це не відповідає положенням Конституції 

України, а також згаданому рішенню Конституційного Суду України. Завчасне 

повідомлення має бути закріплене на рівні закону, оскільки це відповідає 

практиці демократичних держав.  Повідомлення про проведення зібрання, або 

наявність іншої інформації про проведення зібрання зобов’язує органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування вжити всіх необхідних 

заходів для сприяння проведенню зібрання (крім випадків заборони зібрання 

судом) і забезпечити захист учасників зібрання. Відсутність повідомлення про 

проведення зібрання не є підставою втручання представників Національної 

поліції, Національної гвардії України та інших правоохоронних органів у 

свободу зібрань та перешкоджання у проведенні зібрання. Незалежний 

моніторинг зібрань є інструментом підтримки та захисту прав людини, 

запобігання конфліктним ситуаціям та підвищення суспільної стабільності. 

Медіація проводиться з метою запобігання обставинам, що можуть бути 

підставою для обмеження свободи зібрань. З цією метою орган виконавчої 

влади або орган місцевого самоврядування має право дати організатору 

зібрання рекомендації щодо зміни часу, місця, встановлення наметів, сцен та 

інших тимчасових споруд чи інших умов проведення зібрання, що 

виключатиме підстави для обмеження свободи зібрань. 

Венеціанська комісія вказала, що «загальними для обох законопроектів є 

такі рекомендації: 

- необхідно удосконалити запропоновані визначення зібрання аби 

забезпечити їх відповідність загальноприйнятому стандарту, що мирні збори – 

це не просто публічний захід, а зібрання людей з метою вираження поглядів; 

- необхідно краще врегулювати спонтанні зібрання: додати цю концепцію 

до законопроекту 3587-1 та розширити відповідні положення проекту 3587; 
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- запровадити винятки щодо зібрань, які за своєю чисельністю не 

вимагають повідомлення, та поширити правовий режим мирних зібрань на інші 

види зібрань (як-то, наприклад, заходи місцевої демократії, які 

законопроектами запропоновано виключити зі сфери дії закону); 

- гармонізувати запропоновані підстави для обмеження/заборони зібрань 

із положеннями Конституції України та виключити усі норми, які 

передбачають обмеження на підставі змісту (теми) зібрання; 

- забезпечити, щоб обмеження щодо зібрань могли застосовуватись 

виключно судами, але водночас і передбачити, що за певних обставин 

правоохоронні органи повинні мати можливість обмежувати зібрання без 

рішення суду; 

- доповнити законопроекти нормами про підстави для застосування 

правоохоронцями сили»61. 

Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань № 1200 від 29. 08. 

2019 (відкликаний)62. Основні положення: Організатор мирного зібрання 

письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не пізніш як за 

сорок вісім годин до його початку. Встановлено зміст і форму повідомлення 

про проведення мирного зібрання, що є, нашу думку, недоліком, оскільки її 

недотримання може бути причиною для обмеження права на мирні зібрання, 

тобто це додаткова невмотивована вимога. У цій формі має бути вказано про 

інформацію про тимчасове обмеження руху транспорту – для отримання 

спеціального дозволу. Не зазначено, хто і як має отримувати цей спеціальний 

дозвіл, але очевидно, що це положення є не відповідає вимозі якості закону, а 

також покладає додаткові обов’язки на організаторів мирного зібрання, що не 

відповідає статті 39 Конституції України. Роз’яснення цього обов’язку 

встановлене у статті 12 проекту, де зазначено, що орган виконавчої влади чи 

                                                           
61 Опубліковано висновок Венеційської комісії щодо законопроектів про гарантії свободи мирних зібрань. URL: 

https://www.prostir.ua/?blogs=opublikovano-vysnovok-venetsijskoji-komisiji-schodo-zakonoproektiv-pro-harantiji-

svobody-myrnyh-zibran 
62 Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань № 1200 від 29. 08. 2019 (відкликаний). URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66509&pf35401=494079 
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орган місцевого самоврядування надає дозвіл на тимчасове обмеження руху 

транспортних засобів у місці або за маршрутом проведення мирного зібрання та 

вживає заходів для забезпечення безпеки учасників мирного зібрання. 

Фактично, це не відповідає положенням Конституції України.  

«Організатору та учасникам мирного зібрання під час його проведення 

забороняється мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані 

предмети, що можуть бути використані для завдання шкоди життю і здоров’ю 

людей» (ч. 5 ст. 9 проекту). Пристосовані предмети та пристрої також 

положення, яке не відповідає критерію якості закону. Для представників 

правоохоронних органів зазначене положення може стати предметом 

маніпуляцій з метою обмеження права на мирні зібрання. На організаторів та 

учасників мирних зібрань покладається обов’язок щодо сприяння професійній 

діяльності журналістів, працівників засобів масової інформації під час 

проведення мирних зібрань. На нашу думку, це обов’язок державних органів та 

органів місцевого самоврядування, а не організаторів чи учасників мирних 

зібрань.  

Деякі підстави обмеження реалізації права на свободу свободи мирних 

зібрань також не відповідають критерію якості закону: зібрання має на меті 

порушення основоположних прав та свобод людини; необхідність захисту 

державного суверенітету і територіальної цілісності України від незаконних 

посягань тощо.  

Фактично у цьому законопроекті не відображення принципі проведення 

мирних зібрань, про які зазначало ОБСЄ, а лише встановлені додаткові 

обов’язки організаторів та учасників мирних зібрань, а також встановлено 

повноваження органів місцевого самоврядування чи державних органів 

надавати дозвіл на обмеження руху транспорту в місця проведення мирного 

зібрання, а цей дозвіл повинен отримати організатор мирного зібрання. На 

нашу думку, це не відповідає ні Конституції України, ні міжнародно-правовим 

актам, ні практиці ЄСПЛ щодо цього питання. Державні органи чи органи 

місцевого самоврядування мають здійснити обмеження руху транспорту за 
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місцем проведення мирного зібрання автоматично як захід для сприяння 

реалізації права на мирні зібрання.  

Всі зазначені три останні законопроекти не позбавлені недоліків, які 

стосуються якраз якості закону у контексті реалізації права на мирні зібрання, 

про важливість чого у своїх рішеннях неодноразово зазначає ЄСПЛ. На нашу 

думку, необхідно сформувати новий законопроект про гарантії свободи мирних 

зібрань, в якому мають бути враховані недоліки та переваги попередніх 

проектів спеціалізованого Закону.  

 

 

2.2. Трискладовий тест у справах про порушення права на мирні зібрання 

  

У частині 2 статті 11 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод зазначено: «Здійснення цих прав (права на свободу мирних зібрань – н. 

п.) 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 здійснення цих прав 

особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних 

органів держави». 

У частині 2 статті 39 Конституції України зазначено: «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».  

Тобто право на мирні зібрання не є абсолютним і може бути обмеженим  

у випадках наявності необхідності для надання переваги важливішим інтересам 

держави, проте випадки такого обмеження мають бути чітко визначеними на 

рівні законодавства з метою обмеження виникнення ситуацій зловживанням 
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держави чи місцевого самоврядування своїм правом на обмеження через суд 

права на мирні зібрання. Для ЄСПЛ формує трискладовий тест, який є 

фактично юридичною конструкцією засобом для перевірки наявності 

необхідних умов для обмеження свободи мирних зібрань. Це ті умови, 

виконання яких є обов’язковим для того, щоб виняток з права на мирні зібрання 

був правомірним.  

М. Л. Середа: «Загальновідомо, що Європейський суд з прав людини 

оцінює обґрунтованість втручання у право на свободу мирних зібрань за 

допомогою так званого трискладового тесту. Втручання порушуватиме статтю 

11 Конвенції, якщо не доведено, що воно передбачене законом, мало одну або 

більше легітимних цілей і було необхідним у демократичному суспільстві. При 

цьому терміни, які використовують у трискладовому тесті, не є абстрактними. 

У своїй практиці Суд неодноразово пояснював значення кожного з них»63. 

Взагалі ЄСПЛ як і наукова спільнота визначає недоліком застосування 

законодавцем термінів та понять, які є неоднозначними у своєму тлумаченні, не 

знаходять свого практичного вираження і є за своєю суттю оціночними та 

абстрактними. Застосування таких понять та термінів, повертаючись до 

попереднього підрозділу, не відповідає критерію якості закону. Тому 

трискладовий тест не є чимось неоднозначним та таким, що не може бути 

застосованим на практиці. ЄСПЛ чітко визначає кожен із зазначених трьох 

параметрів, які стосуються перевірки правомірності обмеження свободи на 

мирні зібрання.  

М. С. Бондар, В. М. Нікітіна, аналізуючи практику Європейського суду з 

прав людини, вказали: «для обґрунтування втручання в право на свободу 

мирних зібрань Суд використовує трискладовий тест. Він передбачає, що 

обмеження має відповідати таким вимогам: 

1)  бути передбачене законом; 

2)  мати одну або більше легітимних цілей; 

                                                           
63 Середа М. Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань. URL: 

http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/download/156930/156276 
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3)  бути життєво необхідним у демократичному суспільстві. 

В іншому разі обмеження є незаконним»64. 

Втручання передбачене законом.  

ЄСПЛ зазначає: «Втручання буде становити собою порушення ст. 11 

(Конвенції), якщо воно не було «передбачено законом», не переслідувало одну 

або більше законних цілей»65. 

Обмеження, яке стосується права на мирні зібрання, може бути 

закріплене лише на законодавчому рівні. Це означає, що обмеження мають бути 

прийняті у вигляді Закону України Верховною Радою України. Обмеження 

права на мирні зібрання, які встановлюються на рівні підзаконних нормативно-

правових актів є такими, що не відповідають трискладовому тесту. «Жодний 

інший суб’єкт нормотворення не має права своїм рішенням запроваджувати 

обмеження реалізації приватними особами права на свободу мирних зібрань. 

Вислів «встановлено законом» у статті 11 Конвенції вимагає…,щоб 

оскаржуваний захід мав певне підґрунтя у національному законодавстві»66. 

«Суд повторює, що вислів «встановлено законом» у статті 11 Конвенції 

вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав певне підґрунтя у 

національному законодавстві; він також стосується якості закону, про який 

йдеться. Закон має бути доступним для заінтересованих осіб та 

сформульованим з достатньою точністю для того, щоб надавати їм можливість 

регулювати свою поведінку аби бути здатними – за потреби та за умов надання 

відповідної консультації – передбачати тією мірою, що є розумною за 

відповідних обставин, наслідки, які може мати його дія»67. 

На думку ЄСПЛ, з вислову «передбачено законом» випливають такі дві 

вимоги. По-перше, закон має бути достатньо доступним: громадянин повинен 

                                                           
64 Бондар М. С., Нікітіна В. М. Реалізація права на мирні зібрання: фактори обмеження і механізми 

забезпечення законності. URL: http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/download/185589/185172 
65 Рішення ЄСПЛ у справі Християнська демократична народна партія проти Молдови від 14 лютого 2006 року. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3406.html 
66 Рішення ЄСПЛ у справі Веренцов проти України» від  11 квітня 2013 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393 
67 Рішення ЄСПЛ у справі Веренцов проти України» від  11 квітня 2013 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393 



47 

 

мати змогу відшукати вказівку, достатню за певних обставин. По-друге, норма 

не може розглядатися як «закон», якщо вона не сформульована з точністю, 

достатньою для того, щоб громадянин міг регулювати свою поведінку: він 

повинен мати змогу передбачити з розумним ступенем точності наслідки, до 

яких залежно від обставин може призвести та чи інша дія. Таким чином, можна 

зробити висновок, що однією зі складових вислову «передбачено законом» є 

вимога дотримання принципу правової визначеності, який своєю чергою є 

невід’ємною складовою принципу верховенства права. При цьому «точність» 

може бути встановлена не лише з огляду на конкретне формулювання норми у 

законодавстві, а й зважаючи на усталену судову практику68. 

Науковці звертають увагу на приклад Вірменії: «Яскравим прикладом 

держави, що надовго відтермінувала регламентацію проведення мирних 

зібрань, є Вірменія, яка ухвалила такий закон лише 28 квітня 2004 р. У цьому 

кейсі ЄСПЛ заявив: «Суд узяв до уваги, що потрібен деякий час для того, щоби 

ухвалити необхідні законодавчі акти під час перехідного періоду, однак строк 

майже в 13 років не є виправданим, особливо якщо врахувати, що мова йде про 

таке важливе право, як право на мирні зібрання»69. 

Із цього випливає, що обмеження права на мирні зібрання мають бути 

встановленими у Законі України, який має відповідати ознаці якості закону – 

бути чітким, доступним для розуміння і виключати багатозначність 

трактування.  

Мати одну або більше легітимних цілей. 

Легітимні цілі, які може мати обмеження права на мирні зібрання, 

визначені у частині 2 статті 11 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод та у частині 2 статті 39 Конституції України. 

Такими легітимними цілями є:  

1) інтереси національної або громадської безпеки; 

                                                           
68 Рішення ЄСПЛ у справі Стіл та інші проти Сполученого королівства від 23 вересня 1998 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/980_106 
69 Бондар М. С., Нікітіна В. М. Реалізація права на мирні зібрання: фактори обмеження і механізми 

забезпечення законності. URL: http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/download/185589/185172 
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2) запобігання заворушенням чи злочинам; 

3) охорона здоров’я чи моралі; 

4) захист прав і свобод інших осіб. 

М. Л. Середа зазначила: «Опрацювання практики Європейського суду з 

прав людини щодо статті 11 Конвенції показує, що заявнику майже ніколи не 

вдається довести, що обмеження права на свободу мирних зібрань не мало 

однієї з легітимних цілей відповідно до Конвенції. Це може бути пояснено тим, 

що перелік легітимних цілей, заради яких допускається обмеження мирних 

зібрань, є доволі широким, а державі варто лише послатися на хоча б одну з 

них, щоб довести, що втручання мало легітимну мету. На практиці спростувати 

таке посилання держави практично неможливо»70. 

Справді, всі зазначені види легітимної цілі в контексті права на мирні 

зібрання є такими, що можуть трактуватися надзвичайно широко державними 

органами чи органами місцевого самоврядування. Виправдання щодо 

неможливості проведення мирного зібрання за наявності означеної легітимної 

мети може базуватися на істотній кількості доказів, які має можливість 

сформувати в силу своїх повноважень державний орган чи орган місцевого 

самоврядування.  

Проте, важливо розуміти, що держава не завжди надає достатні докази 

щодо того, що заборона переслідувала легітимну ціль. Фактично ЄСПЛ оцінює 

не лише ті докази, які надаються державою, але й фактичну ситуацію, яка 

склалася в контексті заборони мирного зібрання.  

«Суд повторює, що оцінюючи докази у межах конвенційних процедур, 

він зазвичай керується принципом affirmanti, non neganti, incumbit probatio 

(тягар доведення покладається на того, хто стверджує, а не на того, хто 

заперечує)… У певних випадках лише влада держави-відповідача має доступ до 

відомостей, здатних підтвердити чи спростувати окремі твердження. Ненадання 

владою держави-відповідача такої інформації без переконливих пояснень може 

                                                           
70 Середа М. Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань. URL: 

http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/download/156930/156276 
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сприяти висновку про обґрунтованість вимог заявника»71, – зазначив ЄСПЛ у 

справі «Махмудов проти Російської Федерації».  

Л. М. Середа пише: «Також у цій справі Європейський суд з прав людини 

піддав сумніву посилання влади на загрозу тероризму як на обґрунтування 

необхідності обмеження свободи мирних зібрань. Розглянувши обставини цієї 

справи в цілому, Суд знайшов сильні й чіткі дані проти твердження уряду про 

те, що потенційний теракт був справжньою причиною заборони мітингу 

заявника. Як вже було заявлено під час національного провадження, поліція 

повідомила префекта про можливу терористичну активність «у місцях масових 

зібрань». На думку Суду, ця інформація, як достатньо серозна і така, що 

заслуговує на довіру, мала спричинити посилення заходів безпеки в 

громадських місцях, театрах, виставкових центрах, спортивних майданчиках 

тощо. Факт, що тривожна інформація надійшла перед святкуванням Дня міста, 

міг реально спричинити скасування низки заходів для забезпечення безпеки 

учасників. Тим не менше, як свідчать репортажі змі, надані позивачем і 

неопротестовані державою-відповідачем, заходи, організовані мерією Москви і 

урядом, пройшли згідно з запланованою програмою наступного дня після 

запланованого зібрання. Незважаючи на те, що число присутніх на цих заходах 

значно перевищувало кількість очікуваних учасників зібрань заявника, це 

зібрання стало єдиним забороненим через загрозу теракту»72. 

Тобто ЄСПЛ врахував те, що, попри те, що держава вказувала на 

терористичну загрозу і через це заборонила здійснювати мирне зібрання, всі 

інші публічні заходи відбулися. Тобто не було об’єктивності та раціональності 

у забороні  держави щодо цього мирного зібрання. Очевидно, що державні 

органи мали інші мотиви для заборони цього мирного зібрання.  

У рішенні у справі «Бончковський та інші проти Польщі» Суд розглядав 

наслідки невидачі заявникам дозволу на проведення мітингу (тоді як іншим 

                                                           
71 Рішення ЄСПЛ у справі «Махмудов и другие девять жалоб против России» від 12 березня 2019 року. URL: 

https://www.srji.org/resources/search/makhmudova-i-drugie-devyat-zhalob-protiv-rossii-perevod-postanovleniya/ 
72 Середа М. Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань. URL: 
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організаціям такий дозвіл було надано) через необхідність перекриття 

вуличного руху. Заявники провели захід у запланований час, ризикуючи 

можливим введення офіційної заборони у будь-який момент. Суд вважає, що 

час проведення публічних заходів суттєво впливає на їх політичну і соціальну 

вагу. Заборона чи ненадання дозволу на проведення мирних зібрань у 

необхідний час може взагалі позбавити їх сенсу та становити порушення статті 

11 Конвенції73. 

Це рішення також становить інтерес в контексті його співставленням із 

положеннями тих законопроектів, які стосувалися наділення державних органів 

та органів місцевого самоврядування правом надавати дозволи на перекриття 

транспортного руху організаторам мирних зібрань. Тобто обмеження права на 

мирні зібрання через встановлення обов’язку отримання додаткових дозволів 

суперечить природі цього права і Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод, оскільки не встановлено ніяких параметрів того як буде здійснюватися 

процес надання таких дозволів, які будуть підстави для відмови у наданні таких 

дозволів тощо. При цьому, деякі мирні зібрання мають своєю особливістю їхнє 

здійснення у місцях, де може здійснюватися транспортний рух тощо. 

Наприклад, марші, походи, автопробіги завжди здійснюються на дорогах 

загального користування і, очевидно, що ними буде ускладнено рух транспорту. 

Таке ускладнення може здійснюватися для привернення уваги громадськості до 

тих чи інших питання чи проблем.  

3. Необхідність втручання у демократичному суспільстві. 

Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини 

вислів «необхідно у демократичному суспільстві» означає, що втручання у 

право на свободу мирних зібрань відповідає «невідкладним соціальним 

потребам» і, зокрема, є пропорційним поставленій законній меті. 

Основними складовими зазначеного елементу трискладового тесту є: 

                                                           
73 Рішення ЄСПЛ у справі Бончковський та інші проти Польщі від 3 травня 2007 року. URL: 

http:www.hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx# 
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Дотримання принципу пропорційності при балансуванні інтересів 

учасників зібрання та суспільних інтересів. У деяких випадках державні органи 

використовують превентивне обмеження свободи з метою не допустити участі 

певних осіб у демонстраціях. Правомірність таких обмежень розглянуто Судом 

рішенні у справі «Швабе і M. Г. проти Німеччини». Заявників, які мали намір 

брати участь у маніфестаціях проти саміту G8, було піддано особистому 

контролю та заарештовано. Наступного дня після арешту місцевий суд виніс 

рішення про їх затримання на весь час проведення саміту з метою попередити 

здійснення підготовленого кримінального злочину. Жодних звинувачень у 

подальшому заявникам не висувалося. Суд з прав людини відмічає, що у 

заявників не було викрито жодних насильницьких намірів. У них не було 

знайдено зброї, і формулювання написів на транспарантах не дозволяє довести, 

що вони мали намір підбурювати інших до насилля. Таким чином, ув’язнення 

заявників слід інтерпретувати як обмеження їх права на свободу мирних 

зібрань. Що ж до пропорційності цього втручання, Cуд визнає значні 

ускладнення, яких зазнали національні органи, намагаючись забезпечити 

безпеку учасників заходу і підтримати громадський порядок. Для досягнення 

своєї мети національні органи мали можливість застосувати інші ефективні, 

проте менш кардинальні засоби, наприклад вилучити транспаранти, які було 

знайдено у заявників. Відповідно, Європейський суд констатував порушення 

статей 11 та 5 Конвенції74. 

Тут суд вказує на важливість дотримання пропорційного втручання, яке 

має бути найменш обтяжливим для прав людини для досягнення легітимної 

мети. Очевидно, що арешт був невиправданим, оскільки не існувало 

об’єктивної загрози збоку вказаних осіб, а тому було порушено їхнє право на 

мирне зібрання, бо легітимна мета у цій ситуації могла бути досягнута не 

такими радикальними діями державної влади.  
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Презумпція на користь проведення мирного зібрання. У рішенні «Станков 

та об’єднана македонська організація Іліндес проти Болгарії» Суд наголосив, 

що держава не може безпідставно встановлювати обмеження свободи мирних 

зібрань, відмовляючись видати необхідні дозволи на організацію чи участь у 

таких зібраннях, відмовляючись забезпечувати захист демонстрантів поліцією 

або не виконуючи будь-яких інших своїх позитивних зобов’язань щодо цього 

права. Європейський суд визнав, що навіть у випадках, коли група осіб 

закликає до автономії, вимагає відокремлення частини території країни чи 

вимагає якихось інших докорінних конституційних і територіальних змін, 

вираження таких поглядів не може автоматично виправдовувати заборону 

відповідній групі проводити свої збори. На думку Європейського суду, 

національні органи влади зобов’язані з особливою увагою дбати про те, щоб 

загальнонаціональна громадська думка забезпечувалася не за рахунок утиску 

вираження думок меншості, якими б непопулярними не були ці думки75. 

Це рішення є цікавим з огляду на те, що у всіх останніх проектах 

спеціального закону щодо гарантій права на мирні зібрання законодавці 

передбачували підставою для обмеження права на мирні зібрання здійснення їх 

із метою висловлення гасел щодо автономії, відокремлення окремих території 

тощо. Фактично, ЄСПЛ вказав, що такі мирні заходи можуть здійснюватися, 

але потрібно розуміти, що вони мають бути мирними і мають виголошуватися 

мирні гасла щодо автономії чи відокремлення у визначений законом порядок. 

Тобто насильницьке повалення конституційного ладу як мета мирного зібрання 

є підставою для обмеження чи заборони такого зібрання.  

Навіть існування об’єктивного ризику застосування насильства під час 

мирного зібрання, зокрема у вигляді контрдемонстрації, не є підставою для 

його заборони. Це позитивний обов’язок держави – створити умови для 

вільного вираження своїх позицій громадянами. Адже можливість 

                                                           
75 Рішення ЄСПЛ у справі «Станков та об’єднана македонська організація Іліндес проти Болгарії» від 2 жовтня 
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насильницьких контрдемонстрацій або можливість участі у демонстрації 

екстремістів із насильницькими намірами не може, як таке, відняти це право76. 

Вимога проявити певний ступінь толерантності до проведення мирних 

зібрань. ЄСПЛ у справі «Oya Ataman v. Turkey» Суд взяв до уваги те, що група 

демонстрантів не виконала вимог турецького законодавства щодо завчасного 

повідомлення про проведення мирного зібрання. Демонстранти також не 

відреагували на попередження поліції про незаконність зібрання та продовжили 

його, незважаючи на вимоги поліції. Тим не менше, Суд врахував також і той 

факт, що не було жодних свідчень того, що група демонстрантів становила 

якусь загрозу для громадського порядку. У цих умовах Суд дійшов висновку, 

що захід був розігнаний частково через прояв нетерпимості з боку влади, яка 

хотіла якомога швидше завершити демонстрацію, організовану під егідою 

Асоціації з прав людини. За таких обставин Суд вирішив, що дії поліції не були 

пропорційними і необхідними щодо мирних зібрань77. 

Отже, ЄСПЛ визначає, що втручання державою у право на мирні зібрання 

має відповідати вимогам трискладового тесту: втручання має бути чітко 

передбаченим законом, втручання має переслідувати легітимну ціль і бути 

необхідним у демократичному суспільстві.  

 

 

2.3. Правило попереднього повідомлення про мирні зібрання у практиці 

ЄСПЛ 

 

У Конституції України встановлено, що мирні зібрання мають 

здійснюватися із попереднім сповіщенням державних органів чи органів 

місцевого самоврядування. Конституційний Суд України вказав, що таке 

сповіщення має здійснюватися у розумний строк. Щодо обов’язковості 
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здійснення сповіщення державних органів чи органів місцевого 

самоврядування існує практика ЄСПЛ, в якій також висловлені позиції Суду 

щодо наслідків такого несповіщення або спонтанного мирного зібрання.  

Загалом, міжнародно-правові акти у сфері прав людини, зокрема стаття 

11 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, не вимагають 

попереднього повідомлення про майбутні мирні зібрання. Однак держави 

можуть вимагати попереднього повідомлення, щоб вжити необхідних заходів 

для захисту громадського порядку та прав і свобод інших осіб. Таким чином, 

метою попереднього повідомлення є вказати на наміри залучених організаторів; 

це не повинна бути резолюція. Європейська комісія з прав людини заявила у 

справі «Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne проти Швейцарії», що така 

процедура відповідає вимогам статті 11 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод, хоча б лише для того, щоб дати можливість владі 

забезпечити мирний характер зібрання і, відповідно, це не є втручанням 

свободу мирних зібрань78. 

Тобто повідомлення державних органів чи органів місцевого 

самоврядування має на меті дати час владі для підготовки сприятливих умов 

для реалізації права на мирні зібрання і попередньо на перевірку можливості 

застосування обмеження до такого мирного зібрання, якщо на те є законні 

підстави.  

Керівні принципи щодо свободи мирних зібрань, підготовлені 

Венеціанською комісією Ради Європи та Бюро демократичних інститутів та 

прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ), передбачають, що держави можуть вимагати повідомлення про великі 

зібрання або не вимагати повідомлення у випадку певних зборів. У цьому 

документі наводять як приклад закони Молдови та Польщі, які не вимагають 

повідомлення для невеликих зібрань.  

                                                           
78 OSCE/ODIHR – Venice commission guidelines on freedom of peaceful assembly (2nd edition). Prepared by the 

OSCE/ODIHR Panel on Freedom of Assembly and by the Venice Commission. URL: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282010%29020-e 
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Міжнародні організації, які здійснюють охорону та захист прав людини 

залишають на розсуд держави питання про законодавчого передбачення 

важливості повідомлення державного органу чи органу місцевого 

самоврядування про проведення мирних зібрань. Водночас, на нашу думку, 

така вимога має бути передбачена на рівні законодавства, бо держава не є лише 

відповідальною за дотримання права на мирні зібрання, але й також 

відповідальною за дотримання інших прав людини. Ми вважаємо, що, 

наприклад, життя і здоров’я людини мають істотніше значення, ніж право на 

мирне зібрання і якщо існує загроза порушення зазначених прав через 

здійснення мирного зібрання, то очевидно легальною буде поведінка держави 

щодо заборони такого зібрання. Водночас, щоб держава могла здійснити 

адекватну оцінку того чи іншого мирного зібрання, вона повинна мати певний 

час для перевірки інформації щодо цього мирного зібрання.  

Керівні принципи не підтверджують вимогу дозволу, оскільки така 

вимога є більш схильною до зловживань, ніж повідомлення, і рекомендують 

державам, які потребують дозволу на проведення мирних зібрань, внести зміни 

до свого національного законодавства, вимагаючи лише повідомлення. У 

керівних принципах також посилаються на Конституційний Суд Грузії, який 

визнав неконституційною частину закону, що вимагає отримання дозволу. 

Конституційний Суд України також визначив передбачення отримання дозволу 

на проведення мирного зібрання таким, що не відповідає положенням статті 39 

Конституції України. 

Справді, право на мирне зібрання є невід’ємним базовим правом особи і 

його реалізація не має залежати від волі держави. Особа ж не отримує дозволу 

на реалізацію права на життя чи дозволу на реалізацію права на здоров’я. Ці 

права є невід’ємними у демократичному суспільстві.  

Немає правил щодо того, наскільки заздалегідь організатори повинні 

надсилати повідомлення органам державної влади. Венеціанська комісія 

заявляє, що кількох днів має бути достатньо, щоб державні органи могли вжити 

необхідних запобіжних заходів, а також дозволити організаторам оскаржити в 
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суді офіційну негативну відповідь на проведення мирного зібрання. Комісія 

також заявляє, що якщо закон визначає певні межі, вони повинні бути лише 

орієнтовними. У деяких державах, цей строк невизначений як в Україні і у 

законодавстві лише існує вказівка на те, що строки повідомлення мають бути 

розумними. У деяких державах існує вказівка на 48-годинний строк. Ми 

вважаємо, що для уникнення маніпуляцій та зловживань важливим є 

закріплення саме такого строку для повідомлення для здійснення мирного 

зібрання.  

Що стосується вимог щодо повідомлення, ЄСПЛ повторив у справі «Єва 

Мольнар проти Угорщини»: «вимога попереднього повідомлення, як правило, 

не посягає на суть цього права. Це не суперечить духу статті 11 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод, якщо з міркувань громадського 

порядку та національної безпеки апріорі Висока Договірна Сторона вимагає 

повідомлення на проведення мирного зібрання. ЄСПЛ заявив, що сама 

відсутність попереднього повідомлення ніколи не може служити законною 

основою для заборони мирного зібрання; попереднє повідомлення має на меті 

поєднання права на мирні зібрання з правом запобігання безладу та злочинам; і 

для того, щоб збалансувати ці суперечливі інтереси, запровадження попередніх 

адміністративних процедур є загальноприйнятою практикою в державах-

членах, коли потрібно організовувати мирне зібрання. На думку Суду, такі 

вимоги як такі не суперечать принципам, закріпленим у статті 11 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод, якщо вони не є прихованою 

перешкодою для свободи мирних зібрань, що охороняється Конвенцією79. 

Важливо, щоб асоціації та інші установи, що організовують демонстрації, 

як учасники демократичного процесу, дотримувались правил, які регулюють 

цей процес відповідно до чинних норм. Проте положення такого характеру не 

                                                           
79 Рішення ЄСПЛ у справі Єва Мольнар проти Угорщини від  7 жовтня 2008 року. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-

193366&filename=CASE%20OF%20EVA%20MOLN%C3%81R%20v.%20HUNGARY%20%E2%80%93%20[Russi

an%20translation]%20summary%20by%20Development%20of%20Legal%20Systems%20Publ.%20Co%20.pdf 
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повинні представляти приховану перешкоду свободі мирних зібрань, захищеній 

Конвенцією80. 

Попереднє повідомлення про здійснення мирного зібрання за своєю 

суттю передбачає, що організатори мирного зібрання ставлять перед фактом 

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування про те, що у 

визначений час та у визначеному місці організатори та учасники відповідного 

зібрання будуть реалізовувати своє право на мирне зібрання, яке гарантоване на 

конституційному рівні.  

У справі «Букта та інші проти Угорщини» ЄСПЛ встановив, що 

Угорщина порушила статтю 11 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод, оскільки поліція розігнала мирне зібрання на підставі того, що вони 

відбулися без попереднього повідомлення. Хоча поліція діяла на підставі 

закону Угорщини про право зборів 1989 року, який вимагає, щоб поліція була 

проінформована про збори принаймні за три дні до того, і надає поліції 

повноваження розігнати мирні зібрання, які відбуваються без попереднього 

повідомлення, ЄСПЛ постановив, що рішення про розпуск мирних зібрань 

виключно через невиконання організаторами вимоги про попередження без 

будь-якої незаконної поведінки учасників є непропорційним обмеженням 

мирних зібрань. 

За особливих обставин, коли спонтанна демонстрація може бути 

обґрунтованою, наприклад, у відповідь на політичну подію, розгін цієї 

демонстрації виключно через відсутність необхідного попереднього 

повідомлення без будь-яких протизаконних дій з боку учасників може 

призвести до непропорційного обмеження їх свободи мирних зібрань81.  

ЄСПЛ звертає увагу на важливість дотримання принципу пропорційності 

в контексті питання порушення вимоги щодо попереднього сповіщення 

                                                           
80 Рішення ЄСПЛ у справі «Oya Ataman v. Turkey» від 22 квітня 2000 року. URL: 

https://policehumanrightsresources.org/oya-ataman-v-turkey-74552-01 
81 Рішення ЄСПЛ у справі Букта та інші проти Угорщини від 17 липня 2007 року. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-

191296&filename=CASE%20OF%20BUKTA%20AND%20OTHERS%20v.%20HUNGARY%20-

%20[Russian%20translation]%20summary%20by%20Development%20of%20Legal%20Systems%20Publ.%20Co.pdf 
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державних органів чи органів місцевого самоврядування про мирне зібрання. 

Якщо організатори мирного зібрання не здійснили попереднє повідомлення, але 

у процесі мирного зібрання не було загроз порушення вимог частини 2 статті 39 

Конституції України або частини 2 статті 11 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод, то обмеження права на таке зібрання, його розгін 

тощо буде непропорційним втручанням. На нашу думку, якщо об’єктивно не 

було дотримано лише вимоги щодо сповіщення про проведення мирного 

зібрання, але були дотриманні всі інші вимоги закону, то до організаторів акції 

не відповідні суб’єкти владних повноважень можуть лише звернутися із 

проханням про попередження у майбутньому щодо проведення таких зібрань. 

Якщо ж у процесі мирного зібрання виникли ситуації порушення прав людини, 

які можна було б уникнути через попереднє сповіщення державних органів чи 

органів місцевого самоврядування про здійснення того чи іншого мирного 

зібрання, то організатори цього зібрання мають нести відповідальність за свою 

необережність. 

Недотримання вимоги повідомлення або отримання дозволу, 

перевищення відведеного часу або розгортання за межами визначеної території 

є підставами, за яких зібрання може бути визнане «незаконним». Визначення 

«незаконного» зібрання засноване на недотриманні формальних вимог, на 

відміну від зібрань, які були «заборонені» органами влади. Вживається термін 

«демонстрація, яка не була заборонена», хоча він не прирівнює її до «законної» 

або «дозволеної» демонстрації82. 

Незаконна ситуація, наприклад, проведення демонстрації без 

попереднього дозволу, не обов’язково обґрунтовує порушення свободи зібрань. 

Незважаючи на те, що правила, які регулюють громадські зібрання, такі як 

система попереднього повідомлення, мають важливе значення для спокійного 

проведення публічних заходів, оскільки вони дозволяють органам влади 

                                                           
82 Рішення ЄСПЛ у справі Кудревічюс і інші проти Литви від 15 жовтня 2015 року. URL: 

https://strasbourgobservers.com/2015/12/02/do-you-hear-the-people-sing-kudrevicius-v-lithuania-and-the-problematic-

expansion-of-principles-that-mute-assemblies/ 
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мінімізувати перешкоди для руху транспорту та вживати інші заходи безпеки, 

проте їх виконання не може стати самоціллю83. 

Що стосується права на збори для проведення релігійних церемоній або 

богослужінь, ЄСПЛ у справі «Баранкевич проти Росії» 2007 року визнав, що 

право на мирні зібрання варто тлумачити у світлі статті 9 Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод, яка гарантує свободу релігії. У цьому випадку 

міська влада відмовила на підставі чинного на той час указу 1988 року у дозволі 

релігії меншини (Церква благодаті Христа євангельських християн) проводити 

релігійну службу в громадському парку на тій підставі, що служба 

спровокувало б громадський розлад серед більшості жителів, які сповідували 

інші релігії. Уряд стверджував, що накладену заборону переглянули 

національні суди, які підтримали рішення міської влади. ЄСПЛ «привітав» той 

факт, що Росія в 2004 році внесла зміни до свого закону про мирні зібрання, 

щоб замінити вимогу попереднього дозволу простим повідомленням про 

заплановане мирне зібрання. Однак ЄСПЛ заявив, що немає жодних підстав для 

втручання у права послідовників тієї чи іншої релігії лише тому, що вони є 

меншиною. Суд також зазначив, що немає жодних ознак того, що ті, хто бере 

участь у службі, будуть підбурювати до насильства або вдаватимуться до нього, 

а також жодних ознак того, що місцева влада розглядала можливість вжиття 

заходів, необхідних для нейтралізації загрози насильницької контр-

демонстрації та дозволу зборам проходити мирно; натомість вони «позбавили 

заявника можливості реалізовувати його права на свободу релігії та зібрань». 

Отже, ЄСПЛ виніс рішення проти Росії, оскільки заборона не відповідає 

вимогам необхідності в демократичному суспільстві»84. 

Схожу ситуацію із забороною проведення ЛГБТ-маршу в Україні в Одесі 

нами було розглянуто у попередніх частинах дослідженнях. Варто зазначити, 

що в контексті згаданого рішення ЄСПЛ, попереднє повідомлення 

здійснюється з метою того, щоб влада здійснила всі можливі та необхідні дії 
                                                           
83 Рішення ЄСПЛ у справі  Cisse проти Франції від 9 квітня 2002 року. URL: http://base.garant.ru/58160511/ 
84 Рішення ЄСПЛ у справі Баранкевич проти Російської Федерації від 26 липня 2007 року. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902151090 
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для створення комфортних та сприятливих умов для реалізації громадянами 

свого права. Тобто повідомлення організаторів «маршу рівності» мало б 

спонукати Одеську міську владу здійснити всі підготовчі дії для уникнення 

виникнення загрози життя та здоров’я учасників цього маршу, а не обмежувати 

їхнє право через неможливість держави та місцевого самоврядування виконати 

свій обов’язок щодо безпеки та охорону прав і свобод учасників мирного 

зібрання.   

Отже, попереднє сповіщення про мирне зібрання державних органів чи 

органів місцевого самоврядування переслідує закону мету щодо забезпечення 

сприятливих умов для реалізації особами своїх прав. Водночас, це дозволяє 

державі здійснити перевірку такого мирного зібрання на предмет можливості 

його обмеження в силу частини 2 статті 11 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод.  

 

 

2.4. Практика ЄСПЛ стосовного контр-зібрань та одночасних зібрань 

 

Контр-зібрання та одночасні зібрання є поширеною практикою у тому 

випадку, якщо мирні зібрання стосуються важливих для суспільства тем, в яких 

існують полярно протилежні думки. Для прикладу, в Україні часто «марші 

рівності» представників ЛГБТ-спільноти проходять паралельно разом із 

«маршами щодо збереження сімейних цінностей», які організовують 

представники релігійних та націоналістичних об’єднань. В українському 

законодавстві зазначене питання не врегульоване, але його вирішенню 

приділено істотну увагу у практиці ЄСПЛ.  

А. Л. Федорова зазначала: «У прийнятих рішеннях Європейський суд 

неодноразово визначав, що, окрім обов’язків поважати свободу мирних зібрань 

та не втручатися у її реалізацію, надзвичайно важливим для забезпечення 

можливості реалізації свободи мирних зібрань є обов’язок держави вживати 

позитивні заходи для забезпечення реалізації такої свободи, захищати проти 
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порушення цього права або втручання у таке право з боку третіх осіб, а також 

забезпечувати максимальний захист при проведенні контр-демонстрацій»85. 

Як і учасники мирного зібрання, так і учасники контр-демонстрацій 

володіють однаковим каталогом конституційних прав та обов’язків. Держава у 

цьому випадку повинна надати рівні умови для реалізації зазначеного права для 

обох сторін. При цьому, держава повинна надати учасникам мирних зібрань 

такий рівень захисту, який буде необхідний для гарантування недоторканості 

їхній прав та свобод з боку ідеологічних опонентів чи третіх осіб.  

У рішенні у справі «Організація Платформа: лікарі за життя проти 

Австрії» щодо ситуації, коли учасники двох демонстрацій за заборону абортів 

зіткнулися з прибічниками абортів через що заходи фактично були зірвані, 

незважаючи на присутність значної кількості поліцейських, заявник скаржився 

саме на не застосування державою належних заходів для попередження 

конфліктів під час проведення демонстрацій. Суд визначає, що демонстрація 

може дратувати, ображати людей, чиї ідеї чи вимоги не тотожні, відрізняються 

від ідей демонстрантів. Проте учасники демонстрацій повинні мати можливість 

провести свій захід без страху, побоювань зазнати фізичного насильства з боку 

опонентів. Тобто органи влади мають вживати всіх необхідних заходів для 

захисту демонстрантів. 

З огляду на цю правову позицію, практика заборони мирних зібрань лише 

на підставі планів, заяв про проведення мирних зібрань двох протилежних 

сторін в одному місці та одночасно не може, на думку Суду, бути підставою 

для обмеження права на мирні збори. Водночас важливим є те, що Конвенція у 

статті 11 захищає лише право на «мирні зібрання», але не охоплює за своїм 

змістом заходи, в яких організатори та учасники мали насильницькі наміри та 

наміри використовувати насильство86. 

                                                           
85 Федорова А. Л. Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини. 

URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149240827.pdf 
86 Рішення ЄСПЛ у справі Організація Платформа: лікарі за життя проти Австрії від 21 червня 1988 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_160#Text 
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Наявна законодавча вимога щодо попереднього сповіщення про 

проведення того чи іншого мирного зібрання поширюється на обидва мирні 

заходи, а тому державні органи чи органи місцевого самоврядування мають 

легальну можливість щодо врегулювання попередньо питання узгодження 

маршрутів акцій, а також щодо здійснення заходів для забезпечення охорони 

прав та свобод учасників обох акцій через залучення достатньої кількості 

працівників правоохоронних органів.  

У справі «Baczkowski and others v. Poland» Суд визнав, що хоча зібрання в 

результаті і пройшли безперешкодно, однак «відмови в узгодженні 

демонстрації могли справити залякуючий ефект на заявників та інших 

учасників зібрань. Це, можливо, також відлякало інших осіб від участі у зборах 

з тієї причини, що вони не були офіційно узгоджені, і тому що влада не буде 

забезпечувати ніякого офіційного захисту від можливих ворожих дій з боку 

учасників контр-демонстрацій»87. 

Навіть існування об’єктивного ризику застосування насильства під час 

мирного зібрання, зокрема у вигляді контрдемонстрації, не є підставою для 

його заборони. Це позитивний обов’язок держави – створити умови для 

вільного вираження своїх позицій громадянами. Адже можливість 

насильницьких контрдемонстрацій або можливість участі у демонстрації 

екстремістів із насильницькими намірами не може, як таке, відняти це право. 

Якщо ж існує теоретичний ризик насильницьких зіткнень, завдання поліції – 

стояти між двома групами, щоб забезпечити громадський порядок88. 

Держава та місцеве самоврядування повинні гарантувати обом сторонам, 

які здійснюють мирні зібрання безпеку. Держава у цьому випадку відіграє 

нейтральну роль і однаково допомагає у реалізації своїх прав всім своїм 

громадянам. Неучасть держави або ігнорування ситуацій, в яких існують 

ризики порушення прав людини через мирні зібрання та контр-демонстрації, 

                                                           
87 Рішення ЄСПЛ у справі «Baczkowski and others v. Poland» від 3 травня 2007 року. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-2725&filename=002-

2725.pdf&TID=ihgdqbxnfi 
88 Рішення ЄСПЛ у справі Християнська демократична народна партія проти Молдови від 14 лютого 2006 року. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3406.html 
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має мати наслідком відповідальність держави, оскільки існує залежність між 

правами та обов’язками: якщо громадянин має право, то держава має обов’язок 

забезпечити реалізацію цього права і, навпаки. Тому держава не може стояти 

осторонь щодо таких питань. 

Держава має позитивне зобов’язання захищати право на свободу зібрань 

обох демонстраційних груп і повинна знаходити найменш обмежуючі засоби, 

які, в принципі, надавали б можливість проводити обидві демонстрації. 

Національним органам влади надані широкі межі розсуду не лише тому, 

що два конкуруючих права, в принципі, заслуговують рівного захисту, який 

задовольняє обов’язок нейтралітету держави під час зіткнення протилежних 

поглядів, але й тому, що ці органи влади знаходяться в найкращому становищі 

для оцінювання ризиків безпеки та ризиків порушень громадського спокою, а 

також відповідних заходів, продиктованих передбачуваним ризиком. 

Під час користування межами розсуду держави насильство в подібних 

подіях в минулому та цілеспрямований вплив контрдемонстрації на 

демонстрацію є важливими міркуваннями для органів влади у зв’язку з 

існуванням небезпеки насильницького протистояння між групами, про які йде 

мова. 

Проте, лише існування ризику є недостатнім для заборони проведення 

заходу: під час свого оцінювання органи влади повинні зробити конкретну 

оцінку потенційної шкали порушень громадського порядку для того, щоб 

визначити ресурси, необхідні для нейтралізації загрози насильницьких 

зіткнень89. 

Якщо існує серйозна загроза насильницької контрдемонстрації Суд надає 

національним органам влади широкі межі розсуду для вибору засобів, які 

дозволяють проводити зібрання без порушення спокою90. 

                                                           
89 Рішення ЄСПЛ у справі Фабер проти Угорщини від 12 червня 2012 року. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=318543 
90 Рішення ЄСПЛ у справі Алєксєєв проти Росії від 21 жовтня 2010 року. URL: 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Ralekseyevcase.html 
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Якщо б кожна ймовірність напруженості та гарячої сутички між 

опозиційними групами під час демонстрації гарантовано призводила б до її 

заборони, суспільство зіткнулося б з позбавленням можливості почути різні 

погляди на будь-яке питання, яке б порушувало сприйнятливість думки 

більшості91. 

Отже, наявність контр-демонстрацій не є підставою для обмеження права 

організаторів та учасників мирного зібрання. Така ситуація лише вимагає від 

держави додаткових зусиль щодо забезпечення безпеки учасників мирних 

зібрань з обох сторін.  

 

 

2.5. Аналіз практики ЄСПЛ у справах про порушення права на мирні 

зібрання державою Україна 

 

Рішення ЄСПЛ у справах про порушення права на мирні зібрання 

державою Україна не так часто приймаються як щодо порушень Україною 

інших статей Конвенції про захист прав та основоположних свобод, проте існує 

низка ключових рішень, які стосуються реалізації свободи мирних зібрань.  

Рішення ЄСПЛ у справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 

року92. 17 серпня 2010 року заявник, який є членом неурядової організації із 

захисту прав людини «Вартові закону», повідомив Львівську міську раду про 

намір щовівторка у період з 17 серпня 2010 року до 1 січня 2011 року 

проводити мирні зібрання біля будівлі прокуратури Львівської області. Метою 

зібрань було привернути увагу до фактів корупції в органах прокуратури. 

Надалі заявник повідомляв про мирні зібрання, але 13 жовтня 2010 року 

Львівський окружний адміністративний суд розглянув клопотання виконкому 

Львіської міської ради, подане на початку жовтня, про заборону проведення 

                                                           
91 Рішення ЄСПЛ у справі «Станков та об’єднана македонська організація Іліндес проти Болгарії» від 2 жовтня 

2001 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2314.html 
92 Рішення ЄСПЛ у справі Веренцов проти України» від  11 квітня 2013 р. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118393 
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зібрань, про які клопотав заявник, та заборонив їх проведення, починаючи з 19 

жовтня. Також щодо заявника було складено протоколи адміністративних 

правопорушень і затримано. Розглянувши обставини справи Європейський суд 

дійшов висновку про порушення статті 11 Конвенції у зв’язку з порушенням 

права заявника на мірні зібрання через відсутність чіткої та передбачуваної 

процедури організації та проведення таких зібрань. ЄСПЛ вказав на -

 відсутність законодавчого акту із зазначених питань, який був би 

ухвалений Верховною Радою України, як того чітко вимагають статті 39 і 92 

Конституції України, - неможливість для місцевих органів влади належним 

чином врегулювати процедуру проведення зібрань через відсутність такого 

законодавчого акту, - неможливість для заявника передбачити наслідки своїх 

дій у зв’язку з вищевказаними недоліками нормативного регулювання. 

Європейський суд також зазначив, що двадцятирічна затримка ухвалення 

передбаченого Конституцією законодавчого акту є невиправданою, оскільки 

мова йде про таке основоположне право, як свобода зібрань. 

Європейський суд також встановив, що визнання заявника винним у 

вчиненні такого адміністративного правопорушення як «Порушення порядку 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» не 

відповідало вимогам статті 7 Конвенції, оскільки власне процедура організації і 

проведення таких зібрань не була передбачена законодавством. 

У цій справі Європейський суд також констатував порушення п.1 статті 6 

Конвенції у зв’язку з неналежним мотивуванням національними судами рішень, 

якими заявник визнавався винним у порушенні процедури організації та 

проведення зібрання. Зокрема, апеляційний суд проігнорував твердження 

заявника у цьому зв’язку, просто зазначивши, що вони спростовуються іншими 

доказами у справі, та не відреагував на його твердження про порушення його 

прав,  гарантованих п.1 та п. 3 (b-d) статті 6 Конвенції. 
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Рішення ЄСПЛ у справі «Карпюк та інші проти України» від 6 жовтня 

2016 року93. Наприкінці 2000 року і на початку 2001 року група політиків і 

організацій, які знаходилися в опозиції до тодішнього Президента України 

Леоніда Кучми, розпочала серію широкомасштабних акцій і демонстрацій, а 

також громадську кампанію, відому під назвою «Україна без Кучми». Заявники 

здійснили мирне зібрання у вигляді політичного мітингу, про який 

опозиційними силами було оголошено 8 березня 2001 року і метою якого було 

не дати Президентові Леоніду Кучмі підійти до пам’ятника українському 

поетові Тарасу Шевченку у Києві (пам’ятник Шевченка) та покласти квіти з 

нагоди 187-ї річниці з дня його народження. Правоохоронні органи сформували 

кордон та не пустили учасників зібрання до пам’ятника. Під час цього було 

затримано кілька учасників зібрання. Протистояння з правоохоронними 

органами відбулися біля інших будівель державних органів. У період з 9 до 16 

березня 2001 року заявників було заарештовано і взято під варту на час слідства 

і суду (сьомого заявника через кілька днів було звільнено під підписку про 

невиїзд).  Згідно з висновками національних судів перші три заявники відіграли 

головну роль у підбурювані та керівництві нападами на міліцію як біля 

пам’ятника Шевченку, так і на вулиці Банковій. Четвертий, п’ятий, шостий і 

сьомий заявники брали участь у нападах на міліцію на вулиці Банковій. 

Що стосується скарги за статтею 11 щодо незаконності засудження 

заявників, Європейський суд дійшов висновку, що хоча санкція за дії заявників 

з організації масових безпорядків та підбурювання до насильства під час подій 

9 березня 2001 року могла бути зумовлена вимогами громадської безпеки, 

однак тривалі строки позбавлення волі, призначені їм в якості покарання, не 

були пропорційні легітимній цілі [забезпечення громадської безпеки], яка 

переслідувалась. З огляду на зазначене вище Європейський суд встановив, що 

зазначене втручання не було необхідним у демократичному суспільстві, а тому 

було порушення статті 11 Конвенції стосовно перших трьох заявників. 

                                                           
93 Рішення ЄСПЛ у справі «Карпюк та інші проти України» від 6 жовтня 2016 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b10#Text 
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Рішення ЄСПЛ у справі «Чернега та інші проти України» від 3 липня 

2019 року94. З травня до червня 2010 року одинадцять заявників брали участь у 

акціях протесту проти проєкту будівництва дороги, зокрема вирубки дерев у 

парку імені М. Горького у м. Харків. Для забезпечення громадського порядку 

та безпеки під час виконання робіт з вирубки дерев територія охоронялась 

найнятими підрядником будівництва працівниками комунального підприємства 

«Муніципальна охорона» (далі – працівники охорони) та працівниками міліції. 

Під час акцій протесту протестувальники намагалися фізично зупинити 

вирубку дерев та будівельні роботи. Заявники стверджували, що під час цих 

подій працівники охорони жорстоко поводилися з ними та іншими 

протестувальниками, намагаючись витіснити їх з місця проведення робіт. 

Зокрема, 27 травня 2010 року під час акцій протесту дев’ятого заявника побили 

неідентифіковані особи, а 31 травня 2010 року на сьому заявницю напали 

працівники охорони. 28 травня 2010 року перших шість, восьмого та десятого 

заявника було затримано у зв’язку зі злісною непокорою вимогам працівників 

міліції покинути територію будівельного майданчику. Першого і другого 

заявника було визнано винними за пред’явленим обвинуваченням та накладено 

на них стягнення у вигляді адміністративного арешту на 15 діб, який було 

скорочено до 9 діб за результатами апеляційного оскарження. 

Протестувальники, у тому числі деякі заявники, скаржилися до правоохоронних 

органів, що під час протестів вони були піддані нападам з боку робітників та 

працівників охорони, а також на бездіяльність працівників міліції щодо їхнього 

захисту. Кримінальні провадження за цим фактом порушені не були. 

Щодо затримання і притягнення до відповідальності першого – шостого 

заявників Європейський суд зазначив, що національні суди не обґрунтували 

достатнім чином свої рішення про накладення на першого та другого заявників 

стягнення такої суворості як адміністративний арешт, а Уряд не довів, що 

застосовані до заявників санкції були пропорційними переслідуваній законній 

                                                           
94 Рішення ЄСПЛ у справі «Чернега та інші проти України» від 3 липня 2019 року. URL: 

http://khpg.org/index.php?id=1562133840 
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меті. Європейський суд дійшов висновку, що було порушено статтю 11 

Конвенції щодо першого та другого заявників у зв’язку з їхнім затриманням та 

накладенням стягнень. 

Стосовно третього-шостого заявників Європейський суд зазначив, що 

витіснення їх із будівельного майданчику та притягнення до відповідальності за 

адміністративне правопорушення, враховуючи характер накладеного стягнення, 

було пропорційним переслідуваній законній меті та дійшов висновку, що не 

було порушено статтю 11 Конвенції щодо третього-шостого заявників. 

Розглянувши скарги заявників щодо застосування фізичного насилля під 

час акцій протесту до сьомої та дев’ятого заявників, Європейський суд дійшов 

висновку, що у зв’язку з: неналежним врегулюванням питання застосування 

сили працівниками охорони; неналежним розподіленням відповідальності між 

працівниками охорони та працівниками міліції під час акцій протесту; 

недотриманням норм щодо належного встановлення осіб, уповноважених на 

застосовування силових заходів та ненаданням пояснень щодо рішення 

працівників міліції не втручатися будь-яким чином у події 27 і 31 травня 2010 

року, що дозволило б запобігти або ефективно контролювати сутички, держава-

відповідач не дотрималася своїх зобов’язань щодо забезпечення мирного 

характеру протестів у ці дати та констатував порушення статті 11 Конвенції 

щодо сьомої та дев’ятого заявників у зв’язку з подіями 27 та 31 травня 2010 

року. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Чумак проти України» від 6 травня 2018 року95. 

12 вересня 2006 року заявник, голова молодіжної організації «Чумацький 

шлях» (далі – організація), повідомив Вінницького міського голову про намір 

провести безстрокове пікетування перед будівлею Вінницької обласної 

адміністрації, починаючи з 14 вересня 2006 року. В оголошену дату організація 

розпочала пікет, встановивши під стінами обласної адміністрації два намети. 

                                                           
95 Рішення ЄСПЛ у справі «Чумак проти України» від 6 травня 2018 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/974_e02 
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Наступного дня виконавчий комітет Вінницької міської ради звернувся з 

позовом до Ленінського районного суду м. Вінниці (далі – районний суд), 

вимагаючи заборонити організації організовувати та проводити пікетування 

вулиць і площ м. Вінниці та зобов’язати знести незаконно встановлені намети. 

До позовної заяви було додано заяви двох свідків. Того ж дня районний суд 

задовольнив вказаний позов. 15 вересня 2006 року протестувальники були 

розігнані працівниками міліції. 

Розглянувши скарги заявника за статтею 11 Конвенції, Європейський суд 

вказав на відсутність фактичних доказів, що відповідний пікет у цій справі 

спричинив будь-яку реальну перешкоду широкій верстві населення. Крім того, 

Європейський суд не знайшов обґрунтування всеохоплюючій забороні на 

можливість організації проводити будь-які інші пікети на будь-якій іншій 

вулиці усього м. Вінниці. Також Європейський суд підкреслив, що мирні 

зібрання вимагають від органів влади прояву певного ступеню толерантності, 

навіть якщо вони створюють деякі незручності для повсякденного життя, отже 

втручання у мирне зібрання не відповідало нагальній суспільній потребі та не 

забезпечило справедливого балансу  між конкуруючими інтересами, а також з 

огляду на свою попередню практику у справах щодо України. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Шмушкович проти України» від 14 листопада 

2013 року96. 17 березня 2009 року заявник, віце-президент громадської 

молодіжної організації «Зеленка», діючи від її імені, повідомив мера м. Одеса 

та начальника Приморського районного відділу міліції Одеського міського 

управління ГУ МВС в Одеській області про намір громадської організації 

провести 19 березня 2009 року мирне зібрання (пікет) перед будівлею Одеської 

міськради.  

 У відповідь того ж дня Одеська міська рада повідомила заявника про те, 

що проведення пікету після попередження у такий короткий строк буде 

вважатися незаконним, адже відповідно до пункту 2 Указу «Про порядок 

                                                           
96 Рішення ЄСПЛ у справі «Шмушкович проти України» від 14 листопада 2013 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_990#Text 
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організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в 

СРСР» від 1988 року заява мала подаватися не пізніше, ніж за десять днів до 

проведення відповідного мітингу. Також заявника було повідомлено, що за 

несвоєчасне сповіщення про пікет відповідальна особа несе адміністративну 

відповідальність. 

Європейський суд констатував порушення статті 11 Конвенції на тій 

підставі, що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань не було 

передбачено законом, а також з огляду на свої висновки в аналогічній справі 

«Вєренцов проти України». 

Рішення ЄСПЛ у справі «Веніамін Тимошенко та інші проти України» від 

2 жовтня 2014 року97. 9 вересня 2011 року працівники авіакомпанії «АєроСвіт», 

у тому числі заявники, оголосили про проведення 28 вересня 2011 року страйку 

з метою вирішення трудового спору, що виник з керівництвом авіакомпанії 

«АєроСвіт». Колективний трудовий спір було зареєстровано в Національній 

службі посередництва і примирення. Відповідні органи влади були повідомлені 

про рішення щодо проведення страйку.  

У жовтні 2011 року після розгляду позову, поданого керівництвом 

авіакомпанії «АєроСвіт», Бориспільський міськрайонний суд Київської області 

визнав страйк незаконним та заборонив його проведення.  

Бориспільський міськрайонний суд Київської області посилався на статтю 

44 Конституції, статтю 18 Закону України «Про транспорт», відповідно до якої 

заборонено проведення страйків, пов'язаних з перевезенням пасажирів, 

обслуговуванням безперервно діючих виробництв, а також коли страйк 

становить загрозу життю і здоров'ю людини, та на статтю 24 Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», якою 

забороняються страйки, якщо це створює загрозу життю і здоров'ю людей. 

                                                           
97 Рішення ЄСПЛ у справі «Веніамін Тимошенко та інші проти України» від 2 жовтня 2014 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/974_a44 
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До Європейського суду з прав людини заявники скаржились за статтею 

11 Конвенції на безумовну заборону державними органами влади страйку на 

тій єдиній підставі, що вони працювали у секторі пасажирських авіаперевезень.  

Розглянувши скарги заявників Європейський суд зазначив, що хоча 

Прикінцевими положеннями Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачається, що інші закони та 

нормативно-правові акти мають застосовуватися тільки в тій частині, в якій 

вони не суперечать цьому Закону, а також, що вони повинні бути приведені у 

відповідність з цим Законом, Закон України «Про транспорт», який передбачає 

більше обмежень права на страйк, тим не менш, й досі продовжують 

застосовувати без внесення до нього змін. На цій підставі Європейський суд 

дійшов висновку, що втручання у права заявників за статтею 11 Конвенції не 

ґрунтувалося на сформульованих з достатньою точністю і передбачуваних 

законодавчих актах, а тому було порушення відповідного положення. 

Отже, основними проблемами порушеннями з боку Української держави 

права на мирні зібрання є відсутність спеціального законодавчого акту, яким 

було б врегульовано питання реалізації цього права. Також проблемою є часте 

непропорційне втручання держави, місцевого самоврядування у право на мирне 

зібрання.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

ЄСПЛ встановлює вимогу щодо якості національного законодавства у 

питанні правового забезпечення мирних зібрань. Законодавство має бути 

чітким, ясним та однозначним у тлумаченні, а також передбачуваним, щоб 

кожен міг оцінити наслідки своїх дій.  

Трискладовий тест використовується для перевірки правомірності 

обмеження права на мирні зібрання. Для цього встановлюються такі обставини: 
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1) обмеження законодавчо передбачене; 2) обмеження необхідне у 

демократичній державі; 3) обмеження відповідає легітимній цілі.  

Правило попереднього повідомлення про мирні зібрання у практиці 

ЄСПЛ має на меті забезпечити сприяння з боку держави та місцевого 

самоврядування у реалізації цього права, а також перевірки можливості 

застосування обмежень відповідно до трискладового тесту.  

ЄСПЛ вказує, що контр-зібрання та одночасні зібрання не можуть бути 

причиною обмеження прав особи. Держава, місцеве самоврядування має 

належним чином забезпечити реалізацію зазначеного права.  

Аналіз практики ЄСПЛ у справах про порушення права на мирні зібрання 

державою Україна показав, що найчастіше порушення стосуються відсутності 

спеціального закону щодо гарантій свободи мирних зібрань, а також 

непропорційного втручання.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Свобода мирних зібрань визначається як природне право кожної особи. 

Свобода мирних зібрань є своєрідним лакмусовим папірцем відносин держави 

та громадян. Право на мирні зібрання, закріплене у статті 39 Конституції 

України. Конституційний Суд України, здійснюючи тлумачення статті 39 

Конституції України, вказав: «Це право є однією з конституційних гарантій 

права громадянина  на  свободу свого світогляду і віросповідання,  думки і 

слова,  на  вільне вираження своїх поглядів і переконань,  на  використання  і  

поширення  інформації усно,  письмово або в інший спосіб – на свій  вибір,  

права на вільний  розвиток  своєї  особистості  тощо.  При  здійсненні  цих  прав 

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

людей.  За  Конституцією  України  (стаття 68) кожен зобов’язаний неухильно 

додержуватися Конституції  та  законів  України». 

Право на мирні зібрання характеризується: 

1) публічністю; 

2) участю у зібранні двох і більше осіб; 

3) мирний характер зібрання; 

4) визначена мета зібрання – вираження колективних поглядів, ідей, 

пропозицій, протесту тощо. 

Право на мирні зібрання у законодавстві України не є належним чином 

врегульованим. 

2. Право на мирне зібрання традиційно визнається на міжнародному рівні 

як одне із основних фундаментальних прав людини у демократичному соціумі. 

Воно гарантоване у Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Хартії 

основних прав Європейського Союзу, Конвенції про права дитини, 

Копенгагенському документі ОБСЄ, Декларації ООН про право та обов’язок 

окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати 

загальновизнані права людини і основні свободи. 
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Важливими є Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, які були 

розробленими Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. У цьому 

документі визначено сім основних принципів свободи мирних зібрань: 

презумпція на користь проведення зібрання; позитивне зобов’язання держави 

щодо сприяння мирним зібранням та їх захисту; законність; пропорційність; 

недискримінація; належне адміністрування;  відповідальність контролюючого 

органу.  

Загалом у світі неоднозначна ситуація із дотриманням права на мирні 

зібрання, яке гарантоване на рівні багатьох міжнародно-правових актів. Навіть 

в деяких європейських демократичних державах існують проблеми із 

недотриманням права на мирні зібрання в певних випадках. 

3. ЄСПЛ зазначає, що положення закону повинні бути передбачуваними 

та надавати достатньо гарантій проти свавільного застосування. Фактично, 

ЄСПЛ встановлює, що закон має бути чітким, однозначним та передбачуваним. 

Якість закону є основною умовою правомірної поведінки і не порушення 

організаторами та учасниками мирних зібрань статті 39 Конституції України. 

Водночас, у цьому контексті зазначеної деталізації відповідних положень на 

рівні законодавства не закріплено, що є очевидним недоліком українського 

законодавства.   

За час незалежності України було здійснено низку спроб щодо прийняття 

законодавчого акту для врегулювання процесу здійснення права на мирні 

зібрання: 

07 грудня 2015 року було зареєстровано за № 3587 проект Закону про 

гарантії свободи мирних зібрань, який фактично був зміненою редакцією 

попереднього законопроекту на цю тему, зареєстрованого у Верховній Раді 

України VII скликання за № 2508а.  

11 грудня 2015 року група народних депутатів України зареєстрували за 

№ 3587-1 альтернативний законопроект, яким пропонується запровадження 

значно більш ліберального та менш обтяжуючого регулювання здійснення 

права на свободу зібрань. 
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Третім був Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань № 1200 

від 29.08. 2019 року, який був відкликаний. 

Всі зазначені три останні законопроекти не позбавлені недоліків, які 

стосуються якраз якості закону у контексті реалізації права на мирні зібрання, 

про важливість чого у своїх рішеннях неодноразово зазначає ЄСПЛ. 

4. Трискладовий тест – це фактично юридичний засіб для перевірки 

наявності необхідних умов для обмеження свободи мирних зібрань. Це ті 

умови, виконання яких є обов’язковим для того, щоб виняток з права на мирні 

зібрання був правомірним. Для обґрунтування втручання в право на свободу 

мирних зібрань Суд використовує трискладовий тест. Він передбачає, що 

обмеження має відповідати таким вимогам: 

1)  бути передбачене законом; 

2)  мати одну або більше легітимних цілей; 

3)  бути життєво необхідним у демократичному суспільстві. 

В іншому разі обмеження є незаконним. 

Варто зазначити, що обмеження, яке стосується права на мирні зібрання, 

може бути закріплене лише на законодавчому рівні. Це означає, що обмеження 

мають бути прийняті у вигляді Закону України Верховною Радою України. 

Обмеження права на мирні зібрання, які встановлюються на рівні підзаконних 

нормативно-правових актів є такими, що не відповідають трискладовому тесту. 

Ще однією складовою трискладового тесту є легітимні цілі, які може 

мати обмеження права на мирні зібрання, такі цілі визначені у частині 2 статті 

11 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та у частині 2 статті 39 

Конституції України. Проте заявнику майже ніколи не вдається довести, що 

обмеження права на свободу мирних зібрань не мало однієї з легітимних цілей 

відповідно до Конвенції. Це може бути пояснено тим, що перелік легітимних 

цілей, заради яких допускається обмеження мирних зібрань, є доволі широким, 

а державі варто лише послатися на хоча б одну з них, щоб довести, що 

втручання мало легітимну мету. 
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5. Попереднє сповіщення про мирне зібрання державних органів чи 

органів місцевого самоврядування переслідує закону мету щодо забезпечення 

сприятливих умов для реалізації особами своїх прав. Водночас, це дозволяє 

державі здійснити перевірку такого мирного зібрання на предмет можливості 

його обмеження в силу частини 2 статті 11 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод.  

Значним недоліком є відсутність встановленого строку для повідомлення 

про здійснення мирного зібрання. Ми вважаємо, що для уникнення маніпуляцій 

та зловживань, для розуміння наскільки заздалегідь організатори повинні 

надсилати повідомлення органам державної влади, важливим є закріплення 

такого строку.  

На нашу думку, якщо об’єктивно не було дотримано лише вимоги щодо 

сповіщення про проведення мирного зібрання, але були дотримані всі інші 

вимоги закону, то до організаторів акції невідповідні суб’єкти владних 

повноважень можуть лише звернутися із проханням про попередження у 

майбутньому щодо проведення таких зібрань. Якщо ж у процесі мирного 

зібрання виникли ситуації порушення прав людини, які можна було б уникнути 

через попереднє сповіщення державних органів чи органів місцевого 

самоврядування про здійснення того чи іншого мирного зібрання, то 

організатори цього зібрання мають нести відповідальність за свою 

необережність. 

6. Держава та місцеве самоврядування повинні гарантувати обом 

сторонам, які здійснюють мирні зібрання безпеку. Держава у цьому випадку 

відіграє нейтральну роль і однаково допомагає у реалізації своїх прав всім 

своїм громадянам. Неучасть держави або ігнорування ситуацій, в яких існують 

ризики порушення прав людини через мирні зібрання та контр-демонстрації, 

має мати наслідком відповідальність держави, оскільки існує залежність між 

правами та обов’язками: якщо громадянин має право, то держава має обов’язок 

забезпечити реалізацію цього права і, навпаки. Тому держава не може стояти 

осторонь щодо таких питань. Держава має позитивне зобов’язання захищати 
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право на свободу зібрань обох демонстраційних груп і повинна знаходити 

найменш обмежуючі засоби, які, в принципі, надавали б можливість проводити 

обидві демонстрації. 

7. Аналіз практики ЄСПЛ у справах про порушення права на мирні 

зібрання державою Україна показав, що основним порушенням з боку 

Української держави права на мирні зібрання, є відсутність спеціального 

законодавчого акту, яким було б врегульовано питання реалізації цього права. 

Також проблемою є часте непропорційне втручання держави, місцевого 

самоврядування у право на мирне зібрання.  

Зазначені проблеми мають бути вирішені шляхом прийняття 

спеціалізованого закону про гарантії свободи мирних зібрань, в якому має бути 

закріплено каталог принципів, які закріплені у Керівних принципах зі свободи 

мирних зібрань, які були розробленими Організацією з безпеки та 

співробітництва в Європі. Також не має бути встановлено додаткових обмежень 

щодо реалізації права на мирні зібрання, визначено 48-годинний строк для 

повідомлення про мирне зібрання. Закріплено підстави та способи обмеження 

права на мирні зібрання, які відповідають критерію якості закону і практиці 

ЄСПЛ. Також має бути передбачено можливість здійснення моніторингу 

дотримання положень закону щодо гарантування свободи мирних зібрань. 
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