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Комитетът за правата на човека към ООН
разтълкува правото на мирни събрания
(мирни протести).

Правото на мирни събрания е важно само

по себе си, тъй като защитава способността

на хората да упражняват индивидуална

автономия в знак на солидарност с другите.

Заедно с други сродни права, то също така

представлява основата на система на

представително управление, основана на

демокрацията, правата на човека,

върховенството на закона и плурализма.

Мирните събрания могат да играят критична

роля, като позволяват на участниците да

развиват идеи и идеални цели в публичното

пространство и да установят степента на

подкрепа или противопоставяне на тези идеи

и цели[1].

[1] General comment No. 37 Article 21: Right of

peaceful assembly

ОСНО ВНО Т О  П Р А В О  Н А  МИ РНИ  С Ъ Б Р А Н И Я  Д А В А

В Ъ ЗМОЖНОС Т  Н А  ХО Р А Т А  Д А  С Е  И З Р А З Я В А Т

К О Л Е К Т И В НО  И  Д А  У Ч А С Т В А Т  В Ъ В  ФО РМИ Р А Н Е Т О  Н А

С ВОИ Т Е  О БЩЕ С Т В А

На 27 юли 2020 г. Комитетът за правата на човека прие
Генерален коментар № 37, с който се дава подробно

тълкувание на правото на мирни събрания съгласно чл. 21
на Международния пакт за граждански и политически права и

случаите, в които ограничаването му е легитимно.

Международен пакт за граждански и
политически права – чл. 21
Европейска конвенция за правата на
човека – чл. 11
Всеобща декларация за правата на
човека - чл. 20

Правото на мирни събрания е гарантирано от

чл. 43 на Конституцията на Република

България и от ред международни договори за

защита на правата на човека, по които

България е страна. От тях с основополагащо

значение са:

Редът за организиране и провеждане на

мирни събрания е уреден от Закона за

събранията, митингите и манифестациите.

При противоречие между закона и

международните актове обаче последните

имат предимство.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en


Правото на мирно събрание защитава
събиране на лица за конкретни цели, които
не са свързани с упражняване на насилие.
То представлява индивидуално право,
което се упражнява колективно. 

Член 21 защитава мирните събрания, където

и да се провеждат: на открито, на закрито и

онлайн; в публични и частни пространства;

или комбинация от тях. Такива събрания

могат да приемат много форми, включително

демонстрации, протести, събрания, шествия,

митинги, заседания, бдения със свещи и

флашмоби. Те са защитени съгласно член 21,

независимо дали са статични, като блокади

или мобилни, като шествия или

маршове[2].

[2] General comment No. 37 Article 21: Right of

peaceful assembly

К А К В О  П Р Е Д С Т А В Л Я В А  

П Р А В О Т О  Н А  МИ РНИ  С Ъ Б Р А Н И Я ?

Комитетът изрично подчертава, че мирните

събрания могат поради мащаба или характера

си да причинят смущения, например: в
движението на автомобили или пешеходци
или в икономическата дейност. Тези

последици, независимо дали са преднамерени

или непреднамерени, не поставят под въпрос

защитата, от която се ползват мирните

събрания. Доколкото едно събитие може да

създаде такива смущения или рискове, към

тях трябва да се подхожда в рамките на

разрешеното от Пакта за граждански и

политически права.

Признаването на правото на мирни събрания

налага на държавата съответно задължение

да спазва и гарантира упражняването му без

дискриминация. Това изисква държавата да

разрешава подобни събрания да се

провеждат без неоправдана намеса, да

улеснят упражняването на правото и да

защитят участниците.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en


Според Комитета за правата на човека

установяването дали правото на мирни

събрания на някого е защитено включва два

етапа – първият е установяване дали

действията на лицето попадат в обхвата на

правото на мирни събирания, а вторият е

установяване дали наложените ограничения

на упражняването на правото са легитимни в

конкретния контекст. Затова, първо трябва
да се установи дали събранието е мирно. 

„Мирното“ събрание е в противовес с такова,

характеризиращо се с широко разпространено

и сериозно насилие. По тази причина

термините „мирен“ и „ненасилствен“ могат да

се използват взаимозаменяемо. 

„Насилието“ в контекста на член 21

обикновено включва използването от страна

на участниците на физическа сила срещу

други лица, която може да доведе до

нараняване или смърт или сериозни

имуществени щети. Простото бутане и
натискане или спиране на движението на
автомобили или пешеходци или ежедневни
дейности не означава „насилие“.

Ако поведението на участниците в дадено

събрание е мирно, фактът, че определени

национални правни изисквания, свързани със

събранието, не са изпълнени от неговите

организатори или участници, само по себе си

не поставя участниците извън обхвата на

защитата на член 21. 

Колективно гражданско неподчинение може
да бъде обхванато от член 21, при условие
че то не включва насилие.

Освен това, изолираните актове на насилие
от някои участници не трябва да се
приписват на други, на организаторите или
на събранието като цяло. По този начин

някои участници в дадено събрание могат да

бъдат обхванати от член 21, докато други в

същото - не. Затова, презумпцията е в полза

на това да се считат събранията за мирни.

Комитетът изрично подчертава, че мирните

събрания обикновено са предварително

организирани, което дава възможност

властите да бъдат уведомени, за да

предприемат нужните действия по подготовка.

Спонтанните събирания, обаче, които
обикновено са в отговор на актуални
събития, независимо дали са
координирани или не, са еднакво защитени
съгласно член 21.

Г Р А Н ИЦИ

Н А  П Р А В О Т О  Н А  МИ РНИ  С Ъ Б Р А Н И Я  ( П Р О Т Е С Т И )



Задължението за спазване на правото на

мирни събрания налага на държавата да

изпълнява както положителни задължения (да

предприема действия), така и негативни (да

се въздържа от действия) преди, по време и

след събрания.

 

Държавата поема определени положителни
задължения да улеснява мирните събрания
и да направи възможно участниците да
постигнат целите си. По този начин

държавата трябва да насърчава благоприятна

среда за упражняване на правото на мирни

събрания без дискриминация и да създава

правна и институционална рамка, в обхвата

на която правото може да се упражнява

ефективно. Понякога от властите могат да се

изискват конкретни мерки. Например, може да

се наложи да блокират улиците, да

пренасочват трафика или да осигуряват

сигурност. Когато е необходимо, държавата

трябва също така да защитава участниците от

евентуални злоупотреби от страна на

недържавни участници, като намеса или

насилие от страна на други членове на

обществото, контрадемонстранти и частни

охранители.

Отрицателното задължение на държавата
е да се въздържа от неоправдана намеса в

мирни събрания. Властите са задължени

например да не забраняват, ограничават,

блокират, разпръскват или нарушават мирни

събрания без безспорна обосновка, нито да

санкционират участници или организатори без

основателна причина.

Държавата също така трябва да позволи на

участниците в едно мирно събрание сами да

определят целите и средствата за изразяване

на посланията си. Дори когато има легитимни

причини за налагане на ограничения по

отношение на времето, мястото и начинът на

провеждане на едно събрание, те трябва да са

такива, че да дадат максимална възможност на

участниците в събранието да бъдат чути и

видени от целевата им аудитория. В този

смисъл ограничението на общо основание да

не се провеждат събрания в часовете между

22:00 и 8:00 в Закона за събранията, митингите

и манифестациите противоречи на

Международния пакт за граждански и

политически права.

З А Д Ъ ЛЖЕНИ Я  Н А  ДЪ РЖА В А Т А  З А  СП А З В А Н Е  Н А

П Р А В О Т О  Н А  МИ РНИ  С Ъ Б Р А Н И Я

Възможността мирно събрание да предизвика неблагоприятни или
дори бурни реакции от страна на някои представители на
обществото не е достатъчно основание да се забрани или

ограничи събранието. Държавата е задължена да предприеме
всички разумни мерки, които не представляват непропорционална

тежест за нея, за да защити всички участници и да позволи на
такива събрания да се провеждат без намеси.



Макар и в определени случаи правото на

мирни събрания да може да бъде ограничено,

в тежест на властите е да докажат нуждата от

всяко ограничение.

Властите трябва да могат да докажат, че

всички ограничения отговарят на изискването

за законосъобразност, а също така, че са

необходими и пропорционални на поне едно

от допустимите основания за ограничения,

изброени в член 21. Когато това задължение

за доказване не е спазенo, член 21 е

нарушен. Налагането на всякакви ограничения

трябва да се ръководи от целта да се

улеснява упражняването на правото, а не да

се търсят ненужни и непропорционални

ограничения на него.

Ограниченията не трябва да бъдат

дискриминационни, да нарушават същността

на правото или да са насочени към възпиране

на участието в събранията или предизвикване

на сплашване.

интересите на националната сигурност,

обществената безопасност, 

обществения ред,       

за защита на народното здраве и морал, 

за защита на правата и свободите на

другите.

Всички ограничения за участие в мирни

събрания трябва да се основават на

диференцирана или индивидуална оценка на

поведението на участниците и съответното

събрание. Бланкетните ограничения за мирни

събрания са по презумпция непропорционални. 

В този смисъл ограниченията на общо
основание да не се провеждат събрания в
часовете между 22:00 и 8:00 както и
участниците да не са маскирани, с цел да се
затрудни тяхното разпознаване, предвидени
в Закона за събранията, митингите и
манифестациите, противоречи на
Международния пакт за граждански и
политически права.

Последната част от второто изречение на
член 21 излага законните основания, при

които правото на мирно събрание може да

бъде ограничено. Това е изчерпателен списък,

състоящ се от следните основания: 

О Г Р А Н И Ч Е Н И Я

Н А  П Р А В О Т О  Н А  МИ РНИ

С Ъ Б Р А Н И Я



„Интересите на националната сигурност“
могат да послужат като основание за

ограничения, ако такива ограничения са

необходими, за да се запази способността на

държавата да защити съществуването на

нацията, нейната териториална цялост или

политическа независимост от достоверна

заплаха или използване на сила. Този праг

може да бъде прехвърлен от мирно събрание

само по изключение. Освен това, когато

основната причина за влошеното състояние на

националната сигурност е потискането на

правата на човека, това не може да се

използва за оправдаване на по-нататъшни

ограничения, включително върху правото на

мирни събрания.

За да се използва защитата на „обществената
безопасност“ като основание за ограничения

на правото на мирни събрания, трябва да се

установи, че събранието създава реален и

значителен риск за безопасността на хората (за

живота или сигурността на хората) или подобен

риск от сериозни имуществени щети.

„Обществен ред“ се отнася до съвкупността

от правила, които осигуряват нормалното

функциониране на обществото, или набор от

основни принципи, на които се основава

обществото, и включва спазване на правата на

човека, включително и правото на мирни

събрания. Държавата не трябва да разчита на

неясна дефиниция на „обществения ред“, за да

оправдае прекалено широките ограничения

върху правото на мирни събрания. Мирните

събрания могат в някои случаи да бъдат по

своята същност или умишлено смущаващи и да

изискват значителна степен на толерантност. 

„Общественият ред“ и „законността и реда“
не са синоними и забраната за „обществени
безредици“ във вътрешното
законодателство не трябва да се използва
неоснователно за ограничаване на мирните
събрания.

Защитата на "общественото здраве" може по

изключение да позволи налагането на

ограничения, например, когато има огнище на

инфекциозно заболяване и събиранията са

опасни. Това може в крайни случаи да е

приложимо и когато санитарната обстановка по

време на събрание представлява значителен

риск за здравето на широката общественост

или за самите участници.

Ограниченията на мирни събрания трябва да

се налагат само по изключение за защита на

„морала“. Ако изобщо се използва, това

основание не трябва да се прилага за защита

на разбиранията за морал, произтичащи

изключително от една-единствена социална,

философска или религиозна традиция и

всякакви такива ограничения трябва да се

разбират в светлината на универсалността на

правата на човека, плурализма и принципа на

недискриминация. Ограничения, основани на

това основание, не могат да се налагат,

например, поради противопоставяне на

свободното изразяване на сексуална

ориентация или полова идентичност.

Ограниченията, наложени за защита на

„правата и свободите на другите“, могат да

се отнасят до защитата на човешките права на

хората, които не участват в събранието. В

същото време събранията представляват

законно използване на обществени и други

пространства и тъй като те могат да причинят

по своята същност определено ниво на

затруднение на обикновения живот, такива

смущения трябва да бъдат понесени, освен ако

не налагат непропорционална тежест, в които

случаи властите трябва да могат да

предоставят подробна обосновка за всяко

ограничение.



При налагане на ограничения върху правото на

мирни събрания трябва да се вземе предвид и

свободата на изразяване. Ограниченията на

мирните събрания не трябва да се използват,

изрично или косвено, за задушаване на

изразяването на политическо

противопоставяне на правителството,

оспорване действията на властта, включително

призиви за демократични промени в

правителството, конституцията, политическата

система или стремеж към самоопределяне. Те
не трябва да се използват за забрана на
обиди към честта и репутацията на
официални лица или държавни органи.

Що се отнася до ограничения относно времето

на провеждане на събрания - участниците

трябва да имат достатъчно възможност

ефективно да изразят своите възгледи или да

преследват другите си цели. Мирните
събрания обикновено трябва да се оставят
да свършат сами. Ограниченията относно

точното време на деня или датата, когато

събранията могат да се провеждат или не

могат да се провеждат, предизвикват съмнения

относно тяхната съвместимост с Пакта. 

Събранията не трябва да се ограничават
единствено поради тяхната честота.
Времето, продължителността или честотата
на демонстрация може, например, да играе
централна роля за постигането на целта ѝ.
Въпреки това, кумулативното въздействие на

продължителните събирания може да бъде

част преценката на пропорционалност на

ограничението. 

Например, определени събрания, които се

провеждат редовно през нощта в жилищни

райони, могат да окажат значително влияние

върху живеещите в близост.

Служителите на реда, изпълнящи служебните си

задължения във връзка със събрания, трябва да

зачитат и гарантират упражняването на

основните права на организаторите и

участниците, като същевременно защитават

журналисти, наблюдатели и наблюдаващи,

медицински персонал и други членове на

обществеността, както и публична и частна

собственост от нанасяне на вреди. Основният

подход на властите трябва да бъде в посока –

стремеж за улесняване на мирните събрания,

когато е необходимо.

Съответните правоохранителните органи

трябва, доколкото е възможно, да работят за

създаване на канали за комуникация и диалог

между различните страни, участващи в

събранията, преди и по време на събранията,

насочени към насърчаване на готовността,

намаляване на напрежението и разрешаване на

спорове. Въпреки че е добра практика
организаторите и участниците да участват в
такъв контакт, от тях не може да се изисква
да го правят.

З А Д Ъ ЛЖЕНИ Я  И

П Р А В ОМОЩИ Я  Н А

П Р А В ОО Х Р А Н И Т Е Л Н И Т Е

О Р Г А Н И  ПО  В Р ЕМ Е  Н А

МИ Р НИ  С Ъ Б Р А Н И Я



Комитетът изрично подчертава, че при мирни

събрания трябва да се изпращат само

служители на правоохранителните органи,

обучени за изпълнение на задълженията си по

време на събрания, включително и преминали

обучение по съответните стандарти за правата

на човека. Обучението трябва да повишава

чувствителността на служителите към

специфичните нужди на хора или групи в

ситуации на уязвимост, които в някои случаи

могат да включват жени, деца или хора с

увреждания, когато участват в мирни събрания.

Военните не трябва да се използват за охрана

на събрания, но ако при изключителни

обстоятелства и временно се разполагат в

подкрепа на други органи, те трябва да са

преминали подходящо обучение по правата на

човека и трябва да спазват същите

международни правила и стандарти като

служителите на реда.

Правомощията за „спиране и претърсване“,

прилагани към тези, които участват в събрания

или предстои да направят това, трябва да се

упражняват въз основа на разумно подозрение

за извършване или заплаха от извършване на

сериозно нарушение и не трябва да бъдат

използвани по дискриминационен начин. Самият

факт, че властите свързват дадено лице с

мирно събрание, не представлява разумно

основание за спирането и претърсването му.

Задържането („обграждането“), при което

служителите на реда обграждат и затварят част

от участниците, може да се използва само там,

където това е необходимо и пропорционално, за

да се прекрати действително насилие или

непосредствената заплаха от такова,

произтичаща от обградените. Необходимите

правоохранителни мерки, насочени срещу

конкретни лица, често са за предпочитане пред

обграждането.

Трябва да се внимава да се задържат, доколкото

е възможно, само хора, свързани пряко с

насилието, и да се ограничи продължителността

на задържането до необходимия минимум.

Когато ограничаването се използва безразборно

или наказателно, то нарушава правото на мирно

събрание и може също така да наруши други

права като свобода от произволно задържане и

свобода на движение.

Само в изключителни случаи може да бъде

разпръснато събрание. До разпръскването може

да се прибегне, ако събранието като такова вече

не е мирно или ако има ясни доказателства за

непосредствена заплаха от сериозно насилие,

което не може да бъде разумно разрешено с по-

леки пропорционални мерки като насочени

арести. Условията за разпореждане на

разпускането на дадено събрание трябва да

бъдат определени в националното

законодателство и само надлежно

упълномощено длъжностно лице може да

разпореди разпръскването на мирно събрание.

Събрание, което остава мирно, но въпреки това причинява
високо ниво на смущения, като например разширеното блокиране

на трафика, може да бъде разпръснато като правило, само ако
смущението е „сериозно и продължително“.



Държавата има задължение да разследва
ефективно, безпристрастно и своевременно
всяко твърдение или основателно
подозрение за незаконно използване на сила
или други нарушения от страна на служители
на правоохранителните органи, включително

сексуално или основано на пола насилие, в

контекста на събранията. Както умишлените,

така и небрежните действия или бездействие

могат да доведат до нарушаване на правата на

човека.

Отделните длъжностни лица, отговорни за

нарушенията, трябва да бъдат подведени под

отговорност съгласно вътрешното и, когато е

уместно, международното право и ефективни

средства за защита трябва да бъдат на

разположение на жертвите.

Европейският център за нестопанско право (ЕЦНП) се застъпва усилено за
приемането на Общия коментар на чл. 21 от Пакта за граждански и

политически права. ЕЦНП координира група от международни организации
по повод консултациите за приемане на Общия коментар.

Повече за тяхната работа и принос по темата 
може да прочетете тук.

Всяка употреба на сила от служителите на
реда трябва да бъде записана и отразена
незабавно в прозрачен доклад. В случай на
нараняване или щета, докладът трябва да
съдържа достатъчно информация, за да се
установи дали използването на сила е било
необходимо и пропорционално, като се
опише подробно инцидентът, включително
причините за използването на сила, неговата
ефективност и последиците.

Снимки: BulFoto Agency
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