ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ПІД ЧАС ВИБОРІВ

	30 липня почався виборчий процес виборів народних депутатів України. Тож партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати відтепер зможуть реалізовувати своє право здійснювати передвиборну агітацію в будь-яких формах і будь-якими засобами, які не суперечать Конституції та законам України. Згідно з ч. 2 ст. 68 Закону «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація може проводитись, зокрема, й у таких формах, як проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів. Право на проведення передвиборної агітації у цих формах безпосередньо пов'язане із невідчужуваним і непорушним правом громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також правом на мирні зібрання, які закріплені та гарантовані Конституцією. 
	У зв'язку з парламентськими виборами кількість демонстрацій, мітингів та пікетів значно збільшиться, зросте й кількість їх учасників, заходи носитимуть виключно політичний характер. 
	Ч. 1 ст. 34 Конституції закріплено, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Крім цього, згідно з положенням ст. 39 Конституції України 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. Згідно положень ч. 1 ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС)  позивачами у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання можуть виступати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Виходячи зі змісту зазначеного вище положення КАС, вказані органи наділені повноваженнями щодо звернення до адміністративного суду з позовом про:
	заборону запланованих суб'єктами права мирних зібрань,

 інше обмеження права на мирні зібрання. 
	Одночасно ст. 183 КАС наділяє організатора (організаторів) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань правом звернутись до адміністративного суду за місцем проведення цих заходів із позовною заявою про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів. Відповідачем у справі про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання виступатиме орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.
	Вирішуючи справи про обмеження реалізації права на мирні зібрання,  посилання на указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28.07.1988 року № 9306-ХІ (далі - Указ), як на єдиний нормативно-правовий акт, що регулює дані правовідносини,  є чинним і підлягає застосуванню, не є вірним, оскільки  суперечить Конституції і законам України.
	Постановою Верховної Ради України від 12.09.1991 року № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих законодавчих актів Союзу РСР» встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, та за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України. 
	Відповідно до Указу заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніше як за десять днів до намічуваної дати їх проведення. При проведенні вказаних заходів уповноважені (організатори), а також інші учасники зобов'язані додержуватися радянських законів. Виконавчий комітет ради народних депутатів забороняє такі заходи, якщо мета їх проведення суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних республік або загрожує громадському порядку і безпеці громадян. 
	Таким чином, Указ суперечить Конституції України, оскільки він встановлює дозвільний характер на мирні зібрання, а стаття 39 Конституції - повідомчий. Згідно з Указом про такі зібрання має бути повідомлено не пізніше як за десять днів до намічуваної дати їх проведення, а відповідно до статті 39 Конституції - завчасно. Як передбачено цим Указом, мирне зібрання може бути заборонене виконавчим комітетом ради народних депутатів, а Конституція України встановлює інше - обмеження може бути встановлене лише судом. Указ дозволяє проведення мирних зібрань лише з метою, що не суперечить Конституції СРСР, та при додержанні радянських законів, а згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих законодавчих актів Союзу РСР» застосування актів законодавства Союзу РСР дозволяється, якщо вони не суперечать Конституції і законам України.
	Конституційний Суд України при вирішенні конституційного подання Міністерства внутрішніх справ щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій жодного разу не послався на Указ як на нормативний акт, що підлягає застосуванню в Україні до даних правовідносин. Таким чином, зазначений Указ не був визнаний Конституційним Судом як частина національного законодавства України. Відтак, безперечно, цей акт не підлягає застосуванню при вирішенні судами спорів щодо обмеження реалізації права на мирні зібрання.
	Вирішуючи справи про обмеження права на мирні зібрання, повинні братися до уваги норми загального характеру у сфері права на мирні зібрання, а також відповідна практика судів вищих інстанцій та Європейського суду з прав людини. Такі норми передбачені, зокрема, Конституцією України, КАС, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання та прецедентна практика Європейського суду з прав людини містять результати тлумачення норм, які закріплені у зазначених актах. 
	Так, Рішенням Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року саме право на мирне зібрання визначено як «невідчужуване і непорушне», що «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, права на вільний розвиток своєї особистості тощо». Конституційний Суд нагадав, що проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов'язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. 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. Суд також наголосив, що такі строки повинні служити гарантією реалізації передбаченого статтею 39 Конституції права на мирні зібрання і водночас давати змогу відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей.
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