
свабода 
сходаў
у беларусі 
і яшчэ 10 краінах свету

знайдзі адрозненні

МІНСК 2018



Буклет падрыхтаваны пры падтрымцы 
Валантэрскай службы 
Праваабарончага цэнтру «Вясна»
Укладальні(-кі/-цы):
Таццяна Стрыжэўская 
Юрый Мяцельскі 
Аліна Сцяцова 
Наташа Сацункевіч 
Наста Лойка 
Валерыя Хоціна 
Мікалай Дзядок 
Валдзіс Фугаш 
Сяргей Тустоў
Дызайн и вёрстка:  
Вольга Дажэнок
Фота на вокладцы: 
Ірына Арахоўская



Фундаментальнае права на сва-
боду мірных сходаў гарантуец-
ца Ўніверсальнай дэкларацыяй 
правоў чалавека ў артыкуле 20 
і артыкулам 21 Міжнароднага 
пакта аб грамадзянскіх і палітыч-
ных правах.



Мы, прадстаўні(-кі/-цы) валантэрскай службы 
Праваабарончага цэнтра «Вясна», ініцыявалі 
кампанію па змяненні Закона аб масавых мера-
прыемствах у Беларусі, але далучыцца таксама 
можа кожны і кожная.

Мы кіруемся выключна мірнымі метадамі, якія 
будуюцца на дыялозе чалавека, грамадства 
і дзяржавы. Наша кампанія не парушае закон, 
не падрывае канстытуцыйны лад і не заклікае 
да гвалтоўных дзеянняў. Мы проста хочам, каб 
урад выконваў узятыя на дзяржаву міжнародныя 
абавязальніцтвы ў сферы правоў чалавека.

Нас хвалюе гэтая праблема, паколькі мы пад-
зяляем каштоўнасці правоў чалавека і лічым, што 
нацыянальныя законы не павінны беспадстаўна 
абмяжоўваць права грамадзян на мірныя сходы. 
Нам важна, каб у Беларусі кожн(-ы/-ая) маглі 
рэалiзоўваць права на свабоду мірных сходаў, 
у тым ліку без адвольных пераследаў за гэта.

Свабода мірных сходаў з’яўляецца адной з фор-
маў прамой дэмакратыі. Яна садзейнічае развіц-
цю дыялогу як унутры грамадзянскай супольна-
сці, гэтак і паміж грамадзянскай супольнасцю, 
палітычнымі лідэрамі і ўрадам/уладамі. Акрамя 
гэтага, свабода мірных сходаў мае асаблівае 
значэнне ў адносінах да магчымасці выказвання 
меркаванняў у дэмакратычным грамадстве.

ХТО?

ЯК?

ЧАМУ?

ДЛЯ 
ЧАГО?



Валантэр(-ы/-кі)  праваабарончага цэнтру «Вясна» рэгулярна 
назіраюць за сходамі ў Беларусі і за мяжой.
Так, у 2017 годзе мы займаліся арганізацыяй ці прымалі ўдзел 
у назіранні за 12 акцыямі ў Беларусі і 7 за мяжой, пасля чаго былі 
зроблены публічныя справаздачы.

Таксама мы хадзілі на суды, дзе людзей судзілі за ўдзел у мірных 
акцыях. Усе гэта мы робім штогод.
Практыка рэалізацыі свабоды мірных сходаў сведчыць пра тое, што 
актуальны беларускі Закон аб масавых мерапрыемствах занадта аб-
мяжоўвае права на мірныя сходы і празмерна сурова пераследуе 
удзельні(-каў/-ц) мірных акцый, нават калі гэта адзіночны пікет. 
Мы звярнуліся да суб’ектаў заканадаўчай ініцыятывы з прапано-
вай змяніць сам закон, на што Міністэрства юстыцыі і Савет Рэспу-
блікі адказалі нам, што ў іншых краінах прыблізна такая ж сітуацыя 
і можна нічога не мяняць.

 Можна азнаёміцца тут spring96.org/be/civilian-control

 Падрабязны разбор адказаў тут bit.ly/law-lol

Мы вырашылі даследаваць, а як жа адбываюцца 
сходы ў розных кропках свету, а асабліва ў сусед-
ніх краінах.
У дадзеным буклеце змяшчаецца інфармацыя 
пра такія краіны як Аўстрыя, Бельгія, Казахстан, 
Латвія, Літва, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, 
Польшча, Расія, Узбекістан, Украіна і Беларусь.
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Парадак правядзення мірных 
сходаў у Казахстане рэгулюец-
ца шэрагам нарматыўна-пра-
вавых актаў: «Закон аб масавых 
мерапрыемствах» ад 1995 года 
у рэдакцыі 2004 года, ён з’яўляец-
ца асноўным а таксама Кодекс аб 
адміністратыўных правапарушэн-
нях, закон «Аб культуры», закон 
«Аб фізічнай культуры і спорце» 
і некаторыя іншыя. Апошнія зме-
ны гэтых законаў у 2016 годзе 
зрабілі працэс рэгулявання маса-
вых мерапрыемстваў максімальна 
бюракратызаваным: для арганіза-
цыі і правядзення любых масавых 
мерапрыемстваў мясцовыя выка-
наўчыя камітэты мусяць ствараць 
арганізацыйныя камітэты, якія му-

КаЗахсТаН
АлмАты

закон аб масавых мерапрыемствах
закон аб фізічнай культуры і спорце
закон аб культуры
КаАП



SXOD.BY
7

сяць кіраваць дзейнасцю аргані-
зацый(!), якія праводзяць мерапры-
емства. Былі ўведзеныя наступныя 
забароны: забарона выходзіць 
за агароджу падчас масавага ме-
рапрыемства, на пранос спіртнога, 
на выкарыстанне сімволікі, якая, па 
меркаванні ўладаў, можа кагосьці 
абразіць. За парушэнне нормаў – 
адміністратыўная адказнасць.
Для масавых мерапрыемстваў 
у Казахстане дзейнічае дазвольны 
прынцып. Арганізатары/кі пада-
юць заяўку не пазней чым за 10 
дзён да мерапрыемства, а орган 
мусіць даць дазвол ці адмову не 
пазней чым за 5 дзён. Маецца 
вялізны спіс нагодаў для адмовы, 
які трактуецца вельмі шырока.

зверху ўніз:
1. фота з сайта gdb.rferl.org
2. Паліцыя затрымвае тых, хто прыйшоў на 
Плошчу Рэспублікі. Алматы 21 траўня, 2016г. 
rus.azattyq.org
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Ва Ўзбекістане правілы правяд-
зення мірных сходаў рэгулююцца 
Палажэннем, прынятым Саўмінам, 
назва якога «Правила проведения 
массовых мероприятий» у рэдакцыі 
ад 2014 годзе (як спазнелая рэак-
цыя на «Арабскую вясну»), што зра-
біла правілы яшчэ больш жорсткімі.
Для правядзення мерапрыемства 
неабходна падаць заяўку згод-
на з формай і далучыць да яе шэ-
раг дакументаў. Заяўка падаецца ў 
адмысловую камісію, а тая не паз-
ней чым цягам 2 дні напраўляе яе 
у вышэйшыя органы ўлады (Кабінет 
Міністраў і Міністэрства Унутраных 
Спраў), якія прымаюць рашэнне і 
потым такім жа чынам даюць адказ. 
Час на разгляд заяўкі залежыць ад 
яе катэгорыі і складае да 15 дзён.

УЗбЕКІсТаН
АндыжАн

правілы правядзення 
масавых мерапрыемстваў
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Спіс забаронаў для ўдзельнікаў/ц 
традыцыйны: нельга праносіць 
зброю і яе муляжы, быць у нецвяро-
зым стане, «перашкаджаць міліцыі», 
а таксама «совершать действия, 
создающие угрозу общественной 
безопасности, жизни и здоро-
вью граждан, нарушающие уста-
новленный порядок организации 
и проведения массового меро-
приятия либо подстрекающие 
к совершению подобных дей-
ствий». Спіс абавязкаў арганізата-
раў/ак уключае 18 пунктаў. Спіс 
правоў  – чатыры, сярод іх правы 
патрабаваць выканання правілаў 
і пакідаць масавае мерапры-
емства ў выпадку іх парушэння 
удзельнікамі/цамі.

зверху ўніз:
1. фота з сайта 
republic.ru
2 і 3. фота з сайта 
gdb.rferl.org
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Паўднёваафрыканскі закон аб мір-
ных сходах быў прыняты ў 1993 
годзе (рэдакцыі прымаліся ў 1996 
і 2013г., апошняя папраўка карэ-
люе з «Арабскай вясной»).
Закон адрознівае два паняткі: 
«сход» і «дэманстрацыя». Сход  – 
калі колькасць мітынгоўцаў 
не перавышае 15 чалавек. На яго 
дазволу ад ўладаў не патрабуец-
ца. Арганізатар/ка «дэманстрацыі» 
(калі ўдзельнікаў/ц больш за 15) 
мусіць падаць адказнаму чыноўніку 
заяўку не пазней чым за 7 дзён 
да яе правядзення, альбо так хут-
ка, як гэта магчыма, калі абставіны 
не дазваляюць укласціся ў 7 дзён.
Пры несупадзенні поглядаў мяс-
цовага органа ўлады і арганізата-
раў/ак прадугледжаныя механізмы 

ПаўдНЁва 
аФРЫКаНсКаЯ 
РЭсПУбЛІКа
КейптАўн

закон аб масавых мерапрыемствах
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перамоваў, на якіх бакі дамаўля-
юцца аб фармаце акцыі. У нека-
торых выпадках чыноўнікі маюць 
права прымусіць арганізатара/ку 
выканаць іх умовы. Арганізатары/
кі мусяць давесці ўмовы дэман-
страцыі да ведама паліцыянтаў 
і да саміх дэманстрантаў. Такса-
ма ў законе пералічаныя прычы-
ны, па якіх правядзенне дэман-
страцыі можа быць забаронена.
Дэманстрантам забаронена заміна-
ць працы светлафораў, усталёўва-
ць намёты, замінаць паліцыянтам, 
мець пры сабе халодную зброю 
альбо іншыя прадметы, якія могу-
ць пагражаць здароўю ці жыццю 
людзей, «дзейнічаць такім чынам, 
які б правакаваў грамадскі гвалт» 
і насіць маскі.

зверху ўніз:
1. фота з сайта 
republic.ru
2. фота з сайта 
gdb.rferl.org
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ЛІТва
Вільнюс

Правядзенне акцыяў у Вільню-
се рэгулюецца Законам аб схо-
дах ад 2 снежня 1993 № І-317. 
У законе пазначаны спіс месцаў, 
дзе могуць праводзіцца схо-
ды альбо індывідуальныя пікеты. 
Яны могуць праводзіцца ва ўсе 
дні тыдня з 8 раніцы да 22 веча-
ра. Пасля ўзгаднення з паліцыяй 
сходы могуць быць арганізаваныя 
у любы іншы час сутак, але толькі 
у месцах з фіксаваным асвятленнем 
і не замінаючы адпачынку мясцо-
вых жыхароў. Сходы каля некато-
рых урадавых будынкаў, напры-
клад Сейма Літоўскай Рэспублікі, 
Канцылярыі Прэзідэнта Рэспублікі 
і судоў могуць быць арганізаваныя 
не бліжэй чым за 75 метраў. Пад-
час сходаў нельга выкарыстоўваць 

закон аб сходах ад 2 снежня 1993г
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эмблему сцяга ці сцяг, знакі, уні-
форму нацысцкай Германіі, СССР 
ці Літоўскай ССР.
Арганізатары/кі схода паведам-
ляюць у свабодным фармаце ды-
рэктару муніцыпальнага кіравання 
пра запланаваны сход, калі ўдзел 
прыймае не больш за 15 люд-
зей. Калі ў сходзе прымае ўдзел 
больш за 15 чалавек, арганізата-
ры/кі сходу павінны не пазней чым 
за 5 рабочых дзён падаць пісь-
мовае паведамленне дырэктару 
гарадской адміністрацыі.
 У 2009 годзе бурны палітычны 
пратэст быў разагнаны ў Вільнюсе. 
Пятнаццаць чалавек былі паране-
ныя і больш за 80 затрыманыя пад-
час вулічных баёў паміж раз’юша-
нымі дэманстрантамі і паліцыяй.

зверху ўніз:
1. пратэстоўцы закідва-
юць паліцыянтаў 
камянямі і яйкамі пад-
час акцыі ў Вільнюсе 
nbcnews.com
2 і 3. фота з сайта 
nbcnews.com
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аўсТРЫЯ
ВенА

Згодна з Законам аб сходах 1953 
года, арзанізатар/-ка сходу мусіць 
паведаміць аб сходзе кампетэнт-
наму органу ў пісьмовай форме 
прынамсі за 24 гадзіны да мерка-
ванага сходу з пазначэннем мэты, 
месца і часу правядзення сходу. 
Пасля атрымання паведамлення, 
орган мае неадкладна выдаць 
афіцыйны сертыфікат. Арганіза-
тарамі/камі не могуць быць за-
межныя грамадзяне.
Асобы, якія затуляюць або ха-
ваюць свой твар вопраткай або 
іншымі прадметамі для таго, 
каб прадухіліць ідэнтыфікацыю 
сваёй асобы і ўдзелу ў сход-
зе, альбо хаваюць такія аб’екты 
на іх целах, не могуць прымаць 
удзел у сходзе.

закон аб сходах 1953г
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Кампетэнтны орган мае права 
накіраваць шэраг сваіх прад-
стаўнікоў/ніц на любы сход. 
Яны павінны быць забяспечаныя 
адпаведнай пазыцыяй на мес-
цы падзеі, а таксама мець права 
на атрыманне інфармацыі пра уд-
зельнікаў і спікераў сходу. Кам-
петэнтны орган таксама мае пра-
ва забараніць сход і распускаць 

яго ў залежнасці ад абставінаў.
У 2015 годзе ў Вене праводзіўся 
пратэст з удзелам 20000 чала-
век супраць жорсткага абыход-
жання з бежанцамі і мігрантамі. 
Большая частка ўнутранага гора-
да была ачэпленая для маршу, а 
супрацоўнікі паліцыі проста на-
зіралі за пратэстам, трымаючы 
шлемы пад пахамі.

Паліцыя здымае шлемы калі марш 
праходзіць праз Вену 
Фота: Георг Хохмут / EPA
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УКРаІНа
Кіеў

На сённяшні дзень асноўным пра-
вавым актам у сферы правядзення 
мірных сходаў ва Ўкраіне з’яўляец-
ца Канстытуцыя. Частка 1 артыку-
ла  39 вызначае, што грамадзяне ма-
юць права збірацца мірна, без зброі 
і праводзіць сходы, мітынгі, паходы 
і дэманстрацыі, пра якія своечасова 
апавяшчаюцца органы выканаўчай 
улады або мясцовага самакіра-
вання. Пры гэтым абмежаванне 
у рэалізацыі дадзенага права 
можа усталёўвацца судом у адпа-
веднасці з Законам.
Нарматыўна-прававая база ў дадзе-
най сферы складаецца з нормаў Кан-
стытуцыі, Указу Прэзідыума Вярхоў-
нага Савету СССР ад 28 ліпеня 1988 
года №9306 і Рашэння Канстытуцый-
нага суда Украіны ад 19 красавіка 
2001 года №4. Аднак Указ Прэзідыу-
ма прадугледжвае дазваленчы пара-
дак правядзення і ў дадзены момант 

канстытуцыя
рашэння анстытуцыйнага суда  
ад 19 красавіка 2001г.
закон аб мясцовым самакіраванні
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супярэчыць Канстытуцыі і юрыдычна 
не мае сілы. У адпаведнасці з За-
конам «Аб мясцовым самакіраван-
ні ва Ўкраіне», рашэнне пытання 
пра правядзенне збораў, мітынгаў, 
маніфестацыяў і дэманстрацыяў, 
а таксама ажыццяўленне кантролю 
за забеспячэннем грамадскага па-
радку ўскладаецца на выканаўчыя 
органы мясцовых радаў. На прак-
тыцы гэта прыводзіць да таго, што 
у кожным рэгіёне ўжываюцца роз-
ныя стандарты. Рознымі судамі 
ўжываюцца розныя нарматыў-
на-прававыя акты для абмежаван-
ня свабоды сходаў.
Такім чынам, асдутнасць нацыя-
нальнага заканадаўства Украіны пра 
мірныя сходы, адпаведнага міжна-
родным абавязкам і Канстытуцыі, не 
спрыяе эфектыўнай дзейнасці орга-
наў улады, правакуюць злоўжыванні 
і абмежаванні правоў чалавека.

зверху ўніз:
1. Пікет каля амбасады Беларусі ў знак салідар-
насці з затрыманымі актывістамі ў Беларусі 
Кіеў, 17 сакавіка 2017. abc-belarus.org
2. «Права на ноч», Львов 28.11.2015г 
pp.userapi.com
3. фота з сайта gs-img.112.ua
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Права на свабоду сходаў у Расіі за-
мацавана ў артыкуле 31 Канстытуцыі 
Расійскай Федэрацыі. Парадак пра-
вядзення мірных сходаў рэгулюецца 
Федэральным законам ад 2004 года 
«Пра сходы, мітынгі, дэманстра-
цыі, шэсці і пікетаванні» (апошнія 
змены ад 07.06.2017).
У Законе ўведзена вызначэнне пу-
блічнага сходу і яго формаў. За-
конам таксама вызначаецца, якія 
дзеянні адносяцца да арганізацыі 
публічнага сходу: апавяшчэньне ўд-
зельнікаў і падача паведамлення пра 
правядзенне сходу, правядзенне 
папярэдняй агітацыі і інш. Паведам-
ленне пра правядзенне падаецца 
у пісьмовай форме ў орган выканаў-
чай улады не раней за 15 і не пазней 
за 10 дзён да дня правядзення.
Апавяшчэнне пра адзіночнае піке-
таванне не патрабуецца, за выклю-
чэннем выпадку, калі ўдзельнік/ца 

канстытуцыя
закон пра сходы, мітынгі, дэманстрацыі, 
шэсці і пікетаванні

РасІЯ
мАсКВА
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мяркуе скарыстацца хуткаўзведзе-
най зборна-разборнвй канструк-
цыяй. Мінімальная дапушчальная 
адлегласць паміж асобамі ў такім 
выпадку складае 50 метраў. 
Орган выканаўчай улады суб’ек-
та РФ абавязаны на працягу 3 дзён 
са дня атрымання апавяшчэння ўз-
гадніць мірны сход, прапанаваць 
матываваныя змены часу/месца 
ці адмовіць ва ўзгадненні.
Публічныя мерапрыемствы, звычай-
на, праводзяцца ў адмыслова адвед-
зеных месцах. Па-за гэтымі месцамі 
правядзенне дапушчаецца толькі 
пасля ўзгаднення з органам выканаў-
чай улады. Адмова магчыма толькі 
пры наяўнасці законных падставаў.
Арганізатар/ка і ўпаўнаважаныя 
асобы павінны мець апазнавальны 
знак і сачыць за выкананнем парад-
ку і рэгламенту акцыі.Таксама маг-
чыма ўмяшанне паліцыі.

зверху ўніз:
1. фота з сайта 
rusnsn.info
2. Затрыманні 
прыхільнікаў Аляксея 
Навальнага ў Пецяр-
бургу 7 кастрычніка 
2017 года Фота: Пётр 
Кавалёў/ТАСС
3. фота з сайта 
img1dp.ru
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ПоЛЬШЧа
ВАршАВА

Свабода сходаў у Польшчы гаран-
туецца артыкулам 57 Канстытуцыі 
1997 года, абмежаванне гэтага пра-
ва дапушчаецца толькі на законных 
падставах. На сходзе можа быць 
неабмежаваная колькасць удзель-
ні(-каў/-ц). Правядзенне сходаў 
у Польшчы адбываецца па апавяш-
чальным прынцыпе, а іх арганіза-
тар(-ы/-кі) абавязаныя забяспечыць 
мірны характар мерапрыемства.
З 2015 года дзейнічае новы Закон 
«Пра сходы грамадзянаў», які вызна-
чае парадак арганізацыі і правядзен-
ня мірных сходаў. З красавіка 2017 
года набылі моц змены ў законе, па-
водле якіх фактычна ўсталявана іе-
рархія права для суб’ектаў-заяўнікоў 
на свабоду сходаў і негалосная заба-
рона на контр-маніфестацыі.

канстытуцыя
закон пра сходы грамадзянаў
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Рашэнне пра забарону адміністра-
цыя гміны павінна вынесці 
не пазней за 96 гадзін да пачатку 
мерапрыемства. Распусціць сход 
маюць права арганізатар(-ка), 
прадстаўні(-кі/-цы) адміністрацыі 
гміны і паліцыя.
Апавяшчэнне пра правядзен-
не спантанных мерапрыемстваў 
не патрабуецца. Змены ў закон пра 
мірныя сходы ад снежня 2016 года 
усталявалі прыярытэт цыклічных 
масавых мерапрыемстваў і прыя-
рытэт сходаў, што арганізуюцца 
органамі ўлады. Новы закон не дае 
магчымасці абскарджання рашэн-
ня пра забарону мерапрыемства.
Таксама парушаецца права 
на контр-дэманстрацыю праз за-
барону правядзення дзвюх дэман-
страцый на адлегласці менш за 
100 метраў, калі яны праходзяць 
у адзін час паблізу адно ад аднаго.
Арышт да 14 дзён, абмежаванне 
свабоды ці штраф накладаецца на 
таго/тую, хто бярэ ўдзел у сходзе, 
маючы пры сабе зброю, выбуховыя 
ці піратэхнічныя рэчывы ці іншыя 
небяспечныя прадметы.

зверху ўніз:
1. фота з сайта ichef.bbci.co.uk
2. фота з сайта strajk.eu
3. Марш Незалежнасці, Варшава, 11 ліста-
пада 2014г фота: Наста Лойка
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Дзяржава бароніць свабоду па-
пярэдне заяўленых мірных сходаў 
і шэсцяў, а таксама пікетаў (арты-
кул 103 Канстытуцыі Латвійскай 
Рэспублікі ад 1922г.), а правілы іх 
правядзення адлюстраваныя ў За-
коне «Пра сходы, шэсці і пікеты» 
1997 года (апошнія змены ў 2013 
годзе). У законе даецца вызначэн-
не розным відам сходаў: сходам, 
вулічным шэсцям і пікетам. Вызна-
чаныя патрабаванні да арганізата-
ра(-ў/-ак) мірных сходаў (узрост, 
грамадзянства, дзеяздольнасць 
і інш.), юрыдычныя асобы таксама 
могуць арганізоўваць сходы.
Пры выбары месца правядзення 
і маршруту сходу трэба як мага менш 
замінаць дарожнаму руху і не дапуш-
чаць парушэнні працы дзяржаўных 
і мясцовых органаў улады.
Права на мірны сход мае дазвольны 
характар: патрабуецца не пазней чым 

канстытуцыя
закон пра сходы, шэсці і пікеты

ЛаТвІЯ
рыгА
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за 10 дзён апавясціць мясцовы орган 
улады і паліцыю ды атрымаць давед-
ку, што мясцовая рада не пярэчыць 
супраць правядзення. Абскарджваць 
адмову можна ў раённым адміністра-
тыўным судзе, які павінен разгляд-
зець скаргу цягам 3 дзён. 
Грамадзяне фактычна пазбаўленыя 
права на контр-дэманстрацыю, бо 
мірныя сходы не павінны перася-
кацца з любым іншым публічным 
мерапрыемствам. Забараняецца 
выступаць супраць незалежнасці 
Латвійскай Рэспублікі; заклікаць да 
гвалтоўнага скідання дзяржаўнага 
ладу Латвіі; падбухторваць іншых 
да парушэння закона; прапаган-
даваць гвалт, этнічную ці расавую 
варожасць, або ідэалогію нацызму, 
фашызму ці камунізму; прапаган-
даваць вайну; правакаваць здзяй-
сненне крымінальных злачынстваў, 
іншых парушэнняў права.

зверху ўніз:
1. Удзельнікі Европрайду пад расійскімі 
і ўкраінскімі сцягамі заклікалі ўладкаваць 
наступны парад у Маскве www.bbc.com
2. Пратэст супраць прыбыцця ўцекачоў
у Латвію. Рыга, жнівень 2015 года 
media.gettyimages.com
3. фота з сайта www.ntv.ru
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бЕЛЬГІЯ
Брусель

Правядзенне сходаў у Бельгіі рэ-
гулюецца Законам пра грамадскую 
бяспеку і зручнасць прахода.
Ладзіць сходы забаронена ў мес-
цах, якія перашкаджаюць дарож-
наму руху і чыняць нязручнасці 
пешаходам, калі на гэта не атры-
маны спецыяльны дазвол. Сходы, 
якія ладзяцца ў публічнай прас-
торы, павінны быць санкцыянава-
ныя бургмістрам горада.
Каб арганізаваць сход у Бельгіі, трэ-
ба даслаць заяўку да бургмістра не 
пазней за 6 дзён да сходу, пазна-
чаўшы ў заяўцы імя, адрас, нумар 
тэлефона, мэту мерапрыемства, 
дату, маршрут, запасны маршрут, 
меры парадку, прадугледжаныя ар-
ганізатарам. Сходы ў пэўных межах 
цэнтра Брусэля (т.зв. «Пентагона») 

закон пра грамадскую бяспеку 
і зручнасць прахода
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забаронена ладзіць па суботах – 
у выключных выпадках гэта магчы-
ма з дазволу бургмістра.
На сходах у Бельгіі забароне-
на прыкрываць твар вопраткай 
або маскай, ці іншымі спосабамі, 
кідаць ці запальваць рэчы (акрамя 
спартыўных акцый), ладзіць фей-
рверкі, залазіць на муры, дрэвы, 

будынкі, выкарыстоўваць зброю.
У снежні 2017 года 45-тысячная 
дэманстрацыя выйшла на вуліцы 
Бруселя ў сувязі з адмовай Еўраса-
юза ўмешвацца ў рэферэндум аб 
незалежнасці Каталоніі. Некаторыя 
ўдзельнікі пратэста таксама тры-
малі анты-еўрапейскія флагі.

У пратэстах у Бруселі, па розных ацэнках, 
бралі ўдзел ад 100 да 130 тысяч чалавек. 
2014г. фота: www.unn.com.ua
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У Беларусі свабода мірных схо-
даў рэгулюецца законам № 114-З 
«Пра масавыя мерапрыемствы ў Рэ-
спубліцы Беларусь» (далей Закон), 
прынятым 30 снежня 1997 года. 
У яго шматкроць уносіліся змены 
і дадаткі ў 1998, двойчы ў 2003, 
у 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013 і 2015 гадах - усяго 11 разоў. 
Вывучэнне Закона паказвае, што яго 
палажэнні супярэчаць Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь і прынятым Бе-
ларуссю міжнародным дамовам.
Ад арганізатара(-ў/-ак) масавага 
мерапрыемства патрабуецца па-
даць заяву ў мясцовы выканаўчы 
камітэт не пазней за 15 сутак. Заява 
уяўляе сабою дакумент з падрабяз-
ным апісаннем мэтаў, месца, ар-
ганізатара(-ў/-к) і ўдзельні(-каў/-ц), 
а таксама іх дзеянняў, маршруту 

закон пра масавыя мерапрыемствы

бЕЛаРУсЬ
мінсК
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і нават знакі дзяржаўнай рэгістрацыі 
аўтамабіляў. Трэба таксама аплаціць 
паслугі дзяржаўных органаў па ме-
дычным абслугоўванні, ахове мера-
прыемства і прыбіранні тэрыторыі. 
Арганізатар(-ка) - фізічная асоба, 
што не можа збіраць больш 1000 
чалавек, такое права ёсць толькі 
у арганізацыяў.
Тэрмін «масавыя мерапрыемствы» 
тлумачыцца шырока і гэта прывод-
зіць да таго, што практычна кожнае 
дзеянне грамадзянаў, нават адзіноч-
нае пікетаванне ці раздача ўлётак, 
можна трактаваць як масавае мера-
премства і прыцягваць да адказнасці 
за парушэнне Закона. За парушэнне 
парадку правядзення і арганіза-
цыі масавага мерапрыемства пра-
дугледжаныя арышт да 15 сутак 
і штраф да 50. б.в. (каля 500 еўра).

зверху ўніз:
1. фота Вадзім Рымакоў
2. Дзень Волі ў Мінску фота: Сяргей Казлоўскі. 
Руская служба BBC
3. фота з сайта www.kp.by
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вЫсНовЫ

Фундаментальнае права на свабоду 
мірных сходаў гарантуецца агуль-
напрынятай Ўніверсальнай дэкла-
рацыяй правоў чалавека ў артыкуле 
20 і артыкулам 21 Міжнароднага 
пакта аб грамадзянскіх і палітыч-
ных правах. Да таго ж, акрамя 
універсальных стандартаў свабоды 
мірных сходаў, існуюць рэгіяналь-
ныя. З 10 краінаў, прыведзеных 
у дадзеным буклеце, 8 уваходзяць 
у Савет Еўропы і патрапляюць пад 
дзеянне Еўрапейскай канвенцыі аб 
правах чалавека і асноўных свабо-
дах 1950г. (акрамя ПАР і Беларусі), 
а 9 (акрамя ПАР) – у зону Аргані-
зацыі па бяспецы і супрацоўніцтве 
у Еўропе (АБСЕ), а значыць, патра-
пляюць пад «Кіруючыя прынцыпы 
па свабодзе мірных сходаў».
Кіруючыя прынцыпы на падста-
ве аналізу стандартаў і практык 
наднацыянальных органаў і краін 
даюць вызначэнне сходам, ак-
цэнтуюць абароненасць выключ-
на мірных сходаў і замацоўваюць 
асноўныя рэгулюючыя прынцыпы 
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Прыведзеная практыка сведчыць, што нават краіны зоны 
АБСЕ істотна бюракратызуюць і абмяжоўваюць права 
на свабоду мірных сходаў (Беларусь, Узбекістан, 
Казахстан), альбо імкнуцца да адвольных абмежаванняў 
на практыцы (Расія, Польшча).

(прэзумпцыя на карысць правяд-
зення сходаў, пазітыўнае абавя-
зальніцтва дзяржавы па садзейні-
чанні мірным сходам і іх абароне, 
законнасць, прапарцыйнасць умя-
шальніцтва, недыскрымінацыю, 
належную адміністрацыю, адказ-
насць адміністратыўнага органа). 
Таксама разглядаюцца формы аб-
межавання свабоды сходаў. Фактыч-
на, Кіруючыя прынцыпы выступаюць 
у ролі аналітычнага пераасэнса-
вання стандартаў свабоды сходаў 
і тэарэтычным ідэалам гарантаван-
ня дадзенай свабоды.
У дадзеных краінах на закана-
даўчым узроўні свабоду схо-
даў рэгулюць розныя акты, а ва 

Украіне адсутнічае профільны 
закон ці іншы нарматыўны акт. 
У некаторых краінах вызнача-
ныя сходы, для якіх паведам-
ленне не патрабуецца: спантан-
ныя (Латвія, Польшча), закрытыя 
(Латвія) і адзіночныя пікеты без 
грузных канструкцыяў (Расія). 
У Літве дазваляецца апавяшча-
ць аб сходах, у якіх удзельнічае 
менш за 15 чалавек, у вольнай 
форме, а ў Польшчы дзейнічае 
спрошчаны парадак для сходаў, 
якія не перашкаджаюць дарож-
наму руху і не мяняюць маршрут. 
У ПАР апавяшчаць пра сход трэ-
ба толькі пры колькасці ўдзель-
нік(-аў/-ц) больш за 15 чалавек.



Кампанія па змене Закона 
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