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Розуміється, будучий лад України буде будуватись не там, на 
Всеросійських установчих зборах, а у нас же на Україні. На Українських 
установчих зборах, а не на Всеросійських, буде затверджена констітуція 
України, автономний статут України, що розроблюється Українською 
Центральною Радою. Тамже на Українських установчих зборах буде 
вирішена в головнійших основах справа земельна по волі і в інтересах 
трудящого народу, й инші основні справи будучого життя України.

Але свою волю порішити всі сі справи свого будучого устрою у 
себе на Установчих зборах Українських, свою тверду постанову що до 
відновлення української державности -  життя України як держави в 
федеративнім зв’язку Російської республіки, український народ пови
нен заявити таки на Всеросійських установчих зборах.

Ми не знаємо, розуміється, коли вони зберуться, і який 
характер матиме їх діяльність. Може федеративний принціп Російської 
республіки буде уставлятись не там, а на конгресі народів і областей 
Росії, як то недавно вказувалось на з’їзді народів. Всього того тепер 
зараз не можна згадати. Але свого права кожний народ повинен 
пильнувати скрізь і завсіди -  коли хоче мати права.

Тож, коли тепер наступає час здійснити своє право на голос у 
Всеросійських установчих зборах, Український народ це своє право 
мусить здійснити і використати вповні, -  щоб не було жалю, коли-б 
потім показалось, що голос у Всеросійських установчих зборах мав 
свою вартість.

Але, ще й незалежно від такої реальної вартости, вислід сього 
голосування матиме велику моральну вагу. Воно має виявити в очах 
своїх і чужих, яку силу має на Україні український народ, кого вважає 
він представником своїм, кому доручає охорону своїх інтересів.

Що до сього не повино бути місця ніяким сумнівам, ніяким 
кривотолкам, і для сього Українский народ повинен взяти скрізь участь 
пильну, діяльну участь, допильнувати їх від початку до кінця.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ПРОЄКТ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ*

07.11.1917р.
На останній сесії Центральної Ради я мав честь і приємність 

предложите високому зібранню від комісії для вироблення проекту 
автономного статуту України головні основи сього проекту -  проекту
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будучої констітуції Української республіки, що має бути внесена на 
Українські Установчі Збори. Хоч проект цей істнує ще в недокінченім і 
сировім виді, про те комісія встигла до цеї сесії виробити й прийняти 
головні підстави його -  так би сказати скелет цеї конституції, і я 
думаю, що не тільки Центральній Раді, але і взагалі українському 
громадянству цікаво буде познайомитись з запроектованими комісією 
основами її.

Констітуція в проекті поділяється на шість частей. Насамперед 
іде часть загальна, -  декляративна, яка уставляє державний характер 
України, ії територію і основні права громадянина Української рес
публіки.

Частина друга вияснює її відносини до федеративної Російської 
республіки, в склад котрої входить республіка Українська.

Частина третя займається вищою законодатною властю Укра
їни -  її “Всенародніми зборами” (соймом) і їх презідією, котрій від
дається представництво України на вні.

Четверта частина присвячена власти виконавчій (кабінетові 
міністрів).

Пята -  найвищому органові судовому -  “Генеральному судові”: 
основи цього органу були розглянені комісією перед самою сесією, -  
вже можна сказати під обстрілом.

Зовсім необробленою зісталась шеста і остання частина, що 
має уставити констітуційні гарантії прав національних меньшостей.

Коротко подам перегляд зробленого, -  ще раз нагадуючи, що 
все це ще тільки проект, поки що, в самій комісії ще не підданий 
останній стилізації (обробці).

Відкривається він параграфами, які уставлюють державний 
характер нової України:

Відновивши своє державне право, яко демократична республі
ка, Україна входить в склад Федеративної Республіки Російської, для 
лекшої оборони і забезпечення добробуту своєї країни.

Верховне право в Українській Республіці належить Українсько
му Народові разом з тими народностями, які живуть із ним на 
Українській землі. Воно здійснюється через всенародні Збори України, 
оскільки певні права з нього не передані федеральним органам 
Російської республіки.

Теріторія Української Республіки обіймає такі землі з переваж
но українською людніст’ю, які зараз приналежать до Російської 
держави: губерніі Київську, Подільську, Волинську, Холмську, Чер- 
нигівську, Полтавську, Харьківську, Катеринославську, Херсонську й 
Таврійську, за виключенням частин неукраїнських (як Крим), а з 
прилученням сусідніх українських теріторій (з иньших губерній).

Коли б до Російської республіки на основі свободного бажання 
прилучились західні українські землі, вони можуть також ввійти в
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склад Української республіки.
Докладне розмежовання в пограничних теріторіях має бути 

зроблене мішаними комісіями, що за останню підставу приймуть 
бажання місцевої людности належати або не належати до Української 
республіки.

Теріторія ця мислиться комісією поділеною на “землі”, доволі 
великі, з 3 до 4 нинішніх повітів, з широкою самоуправою (авто
номією), забезпеченою від втручань і обмежень з боку виконавчої 
власти. Вони поділяються на волости й громади, також з значними 
правами самоуправи. Але означення круга діяльности їх полишається 
звичайному законодавству Республіки.

З гарантій особистих прав українського громадянина наведу 
отсі параграфи:

Актова, громадська і політична правомочність починається з 20 
літ. Ніякої ріжниці між чоловіком (мущиною) і жінкою право Укр. 
Республіки не знає.

Громадяне в Укр. Республіці рівні в своїх громадських і 
політичних правах. Уродження, освіта, ценз не дають ніяких привілегій 
в них. Ніякі титули в актах і діловодстві Укр. Республіки вживатися не 
можуть.

Громадянин Укр. Республіки не може бути обмежений в правах 
слова, сумління й організації, поскільки вони не суперечать постановам 
карного права.

Громадянин Українск. Республіки і ніхто инший не може бути 
затриманий на теріторії її без судового наказу инакше, як на гарячім 
вчинку. Але і в такім разі він має бути випущений не пізнійше як за 24 
год. Коли суд не установить якогось способу його задержання.

Громадянин Укр. Респ. і ніхто инший на теріторії її не може 
бути покараний смертю, ані підданий яким-небудь актам, які понижуть 
людську гідність, як кари по тілу, наложения кайданів, штампу або 
виставлення на понижуюче видовище.

Відносини Української Республіки до Російської Федерації 
проектуються такі:

Федеральним центральним органам Російської Республіки 
передаються заграничні зносини, укладання і приймання трактатів 
політичних і торговельних і організація дипльоматичного представ
ництва від цілої республіки. (Цим не укорочується право Української 
Республіки мати за границею своїх фінансових і торговельних агентів 
для охорони інтересів своїх громадян). Рішення про війну і згоду, 
ведення війни, командування воєнними силами підчас війни. Установ
лення одиниць мір, ваги і монети; законодавство митове; нормовання 
почтових, телеграфних, залізничних, річних, грунтових і авіаційних 
зносин і оплат, оскільки вони уставляються одностайно для всієї 
федеративної Російської Республіки; охорона торговлі і мореплавства
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Федеративної Російської Республіки за кордоном; нормовання поста
нов про натуралізацію, набування і утрату громадських прав в ріжних 
краях Федеративної Російської Республіки, користування з громад
ських прав по-за межами свого краю і охорону чужоземців в межах 
федеративної Російської Республіки; постанови про переселення в 
колонії Федеративної Російської Республіки; постанови про дохо
дження цивільних претензій поза межами свого краю, виконування 
засудів, доводову силу документів; нормовання певних спільних 
прінціпів права цівільного, карного у процесу; нормовання правил 
санітарних і карантинних; охорона авторської власности і патентів; 
нагляд за додержуванням прав національних меншостей.

В инші подробиці відносин України до Російської федерації я 
тут не буду входити, бо це річ порозуміння, і може бути, що певні 
підстави федеративного звязку винесе Всеросійське учредительне 
зібрання, якщо йому вдасться зібратись в недалекім часі. З фор
мального ж боку дати останню форму федеративній організації це буде 
діло конгресу (чи як там його назвати) народів і областей, які завязу- 
ватимуть федерацію.

З виїмком вичислених тільки що справ, що проектуються до 
передачі федеральним органам, все инше Україна полагоджує через 
свої Всенародні Збори, вибрані загальним, рівним, безпосереднім, 
тайним і пропорціональним голосуванням, з таким рахунком, щоб оден 
депутат припадав приблизно на сто тисяч людности (що на сю Україну 
дало б приблизно коло 400 депутатів).

Голова, вибраний Всенародніми Зборами являється заразом 
головою Української республіки, це б то заступає місце презідента 
(форма більш демократична). Він заступає Україну в зносинах з 
федеральним правительством і сповнює иньші чинности, звязані з 
представництвом Української республіки. Уряд його тріває до вибору 
нового голови новими Всенародніми Зборами, так що Всенародні 
Збори, ухваливши свій роспуск тим самим без усякої кризи можуть 
перевибрати голову. При тім цей уряд фактично колегіальний, бо Збори 
вибирають в поміч голові товаришів і секретарів.

Всенародні Збори вибираються на три роки, але можуть і перед 
часом розпустити себе своєю постановою. Нові Збори розписує Голова: 
між розпуском старих і вибором нових не може минути більше як три 
місяці. Сесія збірається не меньше, як два рази на рік; перерва між 
сесіями не може бути більше трьох місяців, а на пропозіцію внесено 
п’ятою частиною депутатів Всен. Збори мають бути скликані не 
пізнійше місяця по її одержанню.

Законодатні проекти на розгляд Всенародніх Зборів вносяться: 
презідією за порозумінням з Радою старшин Зборів, фракціями, заре- 
гістрованими Всенародніми Зборами, депутатами в числі не меньше 30, 
кабінетом міністрів Української Республіки, органами самоуправи, які
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об’єднують не меньше 100 тис. виборців і нарешті -  безпосередньо 
громадянами Української Республіки в числі не меньше 100 тис.

Без ухвали Всен. Зборів не можуть збіратись на території 
України ніякі податки, не можуть робитись ніякі позики на рахунок У. 
Р., громадяне України не можуть бути покликані до обов’язкової 
військової або міліційної служби.

Всі справи Всен. Зборами рішаються простою більшістю: 
тільки для віддання міністрів під слідство і суд треба двох третин 
кворума (більшосте депутатів)

Для зміни констітуції треба три п’ятин голосів кворума, причім 
ухвалена зміна стає правосильною аж тоді, коли це рішення буде 
поновлене Всен. Зборами в новім складі (після нових виборів).

Що до організації виконавчої власти, проект зазначує, що вона 
може походити тільки з народнього вибору -  з виборів громад, 
волостей, земель і всього народу дістаючи від вибраних ними органів 
свою повновласть і перед ними відповідаючи. Законодатні і виконавчі 
органи громад, волостей і земел, по скільки розвивають свою дяльність 
в межах означених законом Української Республіки, не можуть бути 
обмежені або стиснені в своїй діяльносте ніякими виконавчими 
органами Республіки, справами, які зістаються поза межами органів 
місцевої самоуправи, та дотикають цілої Української Республіки 
порядкує кабінет міністрів Української Республіки.

Він же координує і настроює їх діяльність, не порушуючи їх 
компетенції та приходить їм в поміч, коли кони до нього звертаються. -  
Кабінет цей дістає свою повновласть від Всенародніх Зборів 
Української Республіки і тільки перед ними відповідає.

Формує кабінет Голова Всенародніх Зборів за порозумінням з 
Радою Старшин Всенародніх Зборів, і потім кабінет подається на 
затвердження Всенароднім Зборам. Таким самим способом робиться 
частичне доповнення кабінету. Число членів кабінету і спеціалізацію їх 
портфелів установляють Всенародні Збори.

Найвищим сторожем констітуції й права Української Респуб
ліки являється Генеральний суд, зложений в рівній части з суддів, 
вибраних Всенародніми Зборами і делегованих вищими судами земель, 
з доживотним урядом. Він являється найвищою апеляційною і каса
ційною інстанцією Української Республіки, служить спеціяльним трі- 
буналом для де-яких справ (напр. для суду над міністрами по справах 
їх урядовання), провіряє правильність виборів до Всенародніх Зборів 
(практика канадського вищого суду, що дала дуже добрі результати), 
пильнує згідносте законів Всенародн. Зборів з конституцією Укр. 
Республіки і обов’язковими для неї постановами федеральними, пиль
нує законносте всякого роду постанов органів самоуправи і урядників 
Укр. Республіки і нарешті -  згідносте федеральних постанов з консти
туцією України.
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Законодавчі ухвали Всенародн. Зборів, осуджені Генеральним 
Судом, можуть переглянені Всенарод. Зборами в новому складі і, коли 
будуть ухвалені наново, мають остаточну силу і не підлягають 
переглядові Генерального суду. Помічення над незгідністю федераль
них постанов з конституцією Генеральний Суд передає до ужитку 
представникам Укр. Республіки в федеральних органах.

Такі головні основи проекту.
При всій недокінченосте його з них виразно виступають 

основні прінціпи будучого політичного ладу України, як його проектує 
комісія Центральної Ради -  республіка демократична не на словах 
тільки, а й на ділі, де не лишається місце ніякому “лічному режімові”, 
де виконавча власть поставлена в докладно означеній рамці.

Республіка одноцільна, але з широкою автономією іі земель, з 
широкою самоуправною місцевою конституційно захищеною від втру
чань адміністрації, і з конституційними ж гарантіями прав меньшостей 
в сфері культурно-національних інтересів.

Думаю, що ці основні прінціпи дійсно відповідають завданням 
революційної демократії України. А при тім ті умови для змін консті- 
туції, які проектує комісія, дають змогу без великих трудностей про
водити в ній поправки, відповідно до того досвіду, який принесе час.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ
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10.11.1917р.
Хвиля велика і грізна й вимагає заходів негайних і рішучих. 

Українська Центральна Рада проголосила Українську Народню Рес
публіку в федеративній Республіці Російській, і цей принціп феде- 
різовання не може зістатесь самою тільки декларацією.

Два місяці тому, на з’їзді народів я звертав увагу присутного 
представника Тимчасового Правительства, національних і політичних 
партій і організацій, що в тім становищу, в якім стояла Росія вже тоді, 
негайне переведення федерального принціпу являється єдиним рятун- 
ком від розвалу. Цей поклик не був послуханий провідними росій
ськими кругами, і “дванадцятий час”, в котрім вони могли врятувати 
Росію її федералізацією, був ними пропущений. Тепер Росія стоїть в 
огні внутрішньої війни, без правительства, без реального об’єднуючого 
центру, їй грозить розвал: в цім тепер нема сумніву.

* Народна воля, 23( 10). 11.1917 р.


