
Стаття 15  №№ 26-рп/09, 1-р(I)/20

Відповідно до частини четвертої статті 15 Конституції України держава гарантує свободу
політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. Це означає, що на
конституційному та законодавчому рівнях можуть встановлюватися певні обмеження, умови
реалізації права громадян на свободу політичної діяльності. Така діяльність громадян провадиться
шляхом їх участі у політичному житті суспільства, зокрема через право громадян брати участь в
управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Виборчі комісії є
суб’єктом виборчого процесу, його невід’ємною складовою, вони наділені повноваженнями
вирішувати важливі для держави питання щодо організації та проведення виборів, отже, є підстави
стверджувати, що участь у роботі таких виборчих комісій є способом реалізації права громадян на
участь в управлінні державними справами.

(абзац п’ятий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року №  26-рп/2009 у справі за
конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про
вибори Президента України“, „Про Державний реєстр виборців“, „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо виборів Президента України“ та Кодексу адміністративного
судочинства України (справа про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів
Президента України)

В Україні заборонена цензура (частина третя статті 15 Конституції України). Під цензурою слід
розуміти контроль з боку інститутів публічної влади за змістом та розповсюдженням інформації з
метою захисту інформаційного простору, тобто прямі або опосередковані дії держави, спрямовані на
обмеження чи навіть заборону поширення інформації, яку вона вважає шкідливою чи не потрібною
для суспільства.

(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) від 22 січня 2020 року № 1-р(I)/2020 у
справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 42
Закону України „Про Конституційний Суд України“
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