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Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2004

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³

òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå
äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³
òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³»

(ñïðàâà ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè
Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-9/2004
27 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó
¹ 1-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням Управ�
ління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області про
офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 Закону України «Про за�
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гальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви�
робництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
від 23 вересня 1999 року № 1105�XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 46–47, ст. 403).
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про

Конституційний Суд України» стало конституційне звернення Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у Кіровоградській області.
Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України
положення частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове дер�
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Заслухавши суддю�доповідача Скомороху В.Є. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення – Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій�
них захворювань України у Кіровоградській області (далі – УправлінняФонду) – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення
положення частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове дер�
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон), зокрема слово�
сполучення «шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати по�
терпілим професійної працездатності», і роз’яснити, чи повинна відшкодовуватися
Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральна (немайнова) шко�
да у разі стійкої втрати потерпілим професійної працездатності.
Частиною третьою статті 34 Закону передбачено, що моральна (немайнова) шко�

да, заподіяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим профе�
сійної працездатності, відшкодовуєтьсяФондом соціального страхування від нещас�
них випадків за заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної
(немайнової) шкоди та за поданням відповідного висновку медичних органів.
УправлінняФонду вважає,що виплата грошової суми заморальнушкоду провади�

ться лише за умов, визначених частиною третьою статті 34 Закону, і не поширюється
на випадки стійкої втрати професійної працездатності та смерті потерпілого. На дум�
ку суб’єкта права на конституційне звернення, Закон не містить приписів, відповідно
до яких на Фонд соціального страхування від нещасних випадків покладався б обо�
в’язок відшкодовувати моральну шкоду, яка призвела до стійкої втрати потерпілим
професійної працездатності, а також у разі смерті застрахованої особи. Моральна
шкода, що зумовила стійку втрату професійної працездатності або смерть потер�
пілого, підлягає відшкодуванню на підставах, передбачених статтею 4401 Цивільно�
го кодексу Української РСР (далі – Цивільний кодекс). Аналогічна за змістом норма
міститься у статті 1167 Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня
2004 року.

2.Президент України в листі до Конституційного Суду України зазначив, що части�
на третя статті 34 Закону з урахуванням положення другого речення частини першої
статті 4401 Цивільного кодексу покладає на Фонд соціального страхування від не�
щасних випадків обов’язок відшкодувати моральну (немайнову) шкоду всім потер�
пілим, у тому числі тим, які втратили професійну працездатність, і виплатити їм гро�
шову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці стверджує,

що моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричини�
ла втрати професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального стра�
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хування від нещасних випадків. Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами
виробництва, яка спричинила втрату потерпілим професійної працездатності, від�
шкодовується роботодавцем відповідно до статті 2371 Кодексу законів про працю
України (далі – КЗпП України).
Міністерство праці та соціальної політики України вважає, що відшкодування ро�

ботодавцем моральної шкоди відповідно до статті 2371 КЗпП України забезпечує
справедливе навантаження на Фонд соціального страхування від нещасних випадків
та на роботодавця, який повинен відшкодовувати потерпілому моральну шкоду, за�
подіяну умовами виробництва, якщо визнано вину роботодавця в ушкодженні здо�
ров’я і зниженні працездатності працівника.
Генеральна прокуратура України зазначає, що відшкодування потерпілому мо�

ральної шкоди повинно здійснюватися з урахуванням положення частини першої
статті 24, статей 32, 56, 62 Конституції України, а також статті 1, частини третьої стат�
ті 28 Закону. Моральна (немайнова) шкода повинна стягуватися зФонду соціального
страхування від нещасних випадків і в разі стійкої втрати потерпілим професійної
працездатності.
Верховний Суд України в листі до Конституційного Суду України додержується по�

зиції, ухваленої Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України за
касаційною скаргою відкритого акціонерного товариства «Алчевськийметалургійний
комбінат» на рішення апеляційного суду Луганської області від 20 травня 2002 р.,
згідно з якою в разі заподіяння моральної шкоди потерпілому її відшкодування по�
винно проводитися Фондом соціального страхування від нещасних випадків на під�
ставі статей 1, 28, 34 Закону незалежно від втрати потерпілим професійної праце�
здатності.
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви�

робництві та професійних захворювань України вважає, що норми підпункту «е» пунк�
ту 1 частини першої статті 21, частини третьої статті 28 та частини третьої статті 34
Закону підлягають застосуванню лише в тому разі, коли потерпілому не встановлено
стійкої втрати професійної працездатності. Моральна шкода, заподіяна в разі стійкої
втрати професійної працездатності, підлягає відшкодуванню потерпілому від нещас�
ного випадку на виробництві або професійного захворювання на загальних засадах
цивільного права за рахунок особи, з вини якої таку шкоду заподіяно (стаття 4401 Ци�
вільного кодексу).
У листі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого зазна�

чається, що поряд з іншими соціальними послугами стаття 21 Закону встановлює
обов’язок Фонду соціального страхування від нещасних випадків виплачувати гро�
шову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому
навіть у випадку втрати потерпілим професійної працездатності.
У надісланому на запит Конституційного Суду України листі Київського національ�

ного університету імені Тараса Шевченка стверджується, що моральна шкода, за�
подіяна умовами виробництва, повинна бути відшкодована працівникові Фондом со�
ціального страхування від нещасних випадків незалежно від наявності чи відсутності
факту тимчасової, стійкої часткової чи повної втрати потерпілим професійної праце�
здатності.

3. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушене у конституційному
зверненні, виходить з такого.
3.1. Відповідно до статей 1, 3, 21, 43 (частина четверта), 46 (частина перша) Кон�

ституції України, Україна як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої
визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на
належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на за�
безпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника тощо. Право на соціальний захист гарантується, зокрема, загально�
обов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків
громадян, підприємств, установ і організацій, а такожбюджетних та інших джерел со�
ціального забезпечення (частина друга статті 46 Конституції України).
3.2. Окремим видом загальнообов’язкового державного соціального страхуван�
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ня, згідно з абзацом п’ятим частини першої статті 4 Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Основи), є страхуван�
ня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи�
нили втрату працездатності.
Основами передбачено відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцт�

вом чи іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним своїх трудових
обов’язків (пункт 4 частини першої статті 25).
Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про охорону праці» в редак�

ції від 21 листопада 2002 року державна політика в галузі охорони праці базується,
зокрема, на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідаль�
ності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, соціаль�
ного захисту працівників, повного відшкодуванняшкоди особам, які потерпіли від не�
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Згідно з частиною
першою статті 9 цього Закону відшкодування шкоди, заподіяної працівникові вна�
слідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюєтьсяФондом
соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви�
робництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Преамбулою Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра�

хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» передбачено, що він визначає правову основу,
економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державно�
го соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та про�
фесійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі за�
страхованих на виробництві.
Зазначені закони України, по�перше, спрямовані на соціальний захист працівни�

ків, які внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання отримали ушко�
дження, що призвели до втрати професійної працездатності, і по�друге, передбача�
ють відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків шкоди
шляхом надання потерпілим соціальних послуг та виплат, у тому числі відшкодування
моральної (немайнової) шкоди.
З урахуванням конституційної значущості здоров’я як невідчужуваного та непо�

рушного блага, що належить людині від народження і охороняється державою, зако�
нодавець урегулював обсяг та характер відшкодування шкоди, заподіяної працівни�
кові внаслідок ушкодження його здоров’я нещасним випадком чи професійним за�
хворюванням, і передбачив комплекс заходів, спрямованих на відшкодування мате�
ріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей (абзац четвертий стат�
ті 1 Закону), своєчасне та повне відшкодування потерпілому або особам, які пере�
бували на його утриманні, матеріальної шкоди (абзац третій статті 5, пункт 1 частини
першої статті 21 Закону). Відшкодуванню підлягають: втрачений заробіток (або від�
повідна його частина) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної праце�
здатності; страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги потер�
пілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого); стра�
хова виплата пенсії по інвалідності потерпілому тощо (стаття 28 Закону). Також від�
шкодовуються додатково понесені витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому
числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний
сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно�курортне лі�
кування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них ви�
значено висновками медико�соціальної експертної комісії (частина четверта стат�
ті 34 Закону).
Враховуючи особливості захисту здоров’я потерпілого, поряд із відшкодуванням

матеріальної шкоди компенсується і моральна шкода за наявності факту заподіяння
цієї шкоди потерпілому (підпункт «е» пункту 1 частини першої статті 21, частина третя
статті 28 Закону).

4. За змістом статті 6 Закону об’єктом страхування є життя застрахованого, його
здоров’я та працездатність.
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Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або зая�
ви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Дія цього Закону по�
ширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та на
інших осіб, зазначених у статті 8, що підлягають обов’язковому страхуванню від не�
щасного випадку. Всі ці особи вважаються застрахованими з моменту набрання чин�
ності Законом незалежно від фактичного виконання страхувальником своїх зобов’я�
зань щодо сплати страхових внесків (частина перша статті 10). Добровільно, за
письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від не�
щасних випадків можуть застраховуватися особи, зазначені у статті 11 цьогоЗакону.
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди застрахованим особам незалежно

від відшкодування майнової шкоди передбачено статтею 1 Закону і є одним із спосо�
бів захисту особистих немайнових прав працівника.
Одним із основних принципів страхування від нещасного випадку відповідно до

абзацу третього статті 5 Закону є своєчасне та повне відшкодування шкоди страхо�
виком.
Згідно з частиною першою статті 25 Закону всі види страхових виплат і соціальних

послуг застрахованим та особам, які перебувають на їх утриманні, а також усі види
профілактичних заходів провадяться Фондом соціального страхування від нещасних
випадків за рахунок його коштів.
Укладаючи з роботодавцем угоду про обов’язкове страхування від нещасного ви�

падку, страховик (Фонд соціального страхування від нещасних випадків) тим самим
бере на себе зобов’язання надати застрахованим особам передбачені Законом
(стаття 21) соціальні послуги та виплати. Надаючи соціальні послуги застрахованим
та здійснюючи страхові виплати грошових сум,Фонд соціального страхування від не�
щасних випадків здійснює забезпечення соціального захисту громадян у разі тимча�
сової, стійкої часткової або повної втрати працездатності.
До страхових виплат належить, зокрема, грошова сума, яка виплачується застра�

хованому за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому
(підпункт «е» пункту 1 частини першої статті 21, частина третя статті 28 Закону).
4.1. Відповідно до статей 23, 1167Цивільного кодексу Україниморальнашкода по�

терпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання по�
лягає, зокрема, у фізичному болю, фізичних та душевних стражданнях, яких він за�
знає у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Як наслідок, мораль�
на шкода, заподіяна умовами виробництва, спричинює порушення таких особистих
немайнових прав, як право на життя, право на охорону здоров’я тощо.
Ушкодження здоров’я, заподіяні потерпілому під час виконання трудових обов’яз�

ків, незалежно від ступеня втрати професійної працездатності спричинюють йому
моральні та фізичні страждання. У випадку каліцтва потерпілий втрачає працездат�
ність і зазнає значно більшої моральної шкоди, ніж заподіяна працівникові, який
не втратив професійної працездатності. Відмова потерпілому у праві на отримання
грошової суми за моральну шкоду від Фонду соціального страхування від нещасних
випадків залежно від ступеня втрати професійної працездатності має обмежуваль�
ний характер.
Встановлення Законом обов’язку Фонду соціального страхування від нещасних

випадків відшкодувати моральну шкоду є засобом реалізації потерпілим гарантова�
ного державою усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (стаття 3).
До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок

професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно
впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з ро�
ботою (частина четверта статті 14 Закону). До набрання чинності Законом відшкоду�
вання моральної шкоди потерпілим від нещасного випадку і професійного захворю�
вання передбачалося статтею 12 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 року і було можливим без втрати потерпілим працездатності.
Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону,

зокрема, наФонд соціального страхування від нещасних випадків покладено виплату
заборгованості потерпілим на виробництві та членам їх сімей, яким до набрання чин�
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ності цим Законом не відшкодували матеріальної і моральної (немайнової) шкоди,
заподіяної ушкодженням здоров’я, ліквідовані без правонаступника підприємства,
установи та організації.
Відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків мораль�

ної шкоди, заподіяної умовами виробництва, лише потерпілим, які не втратили про�
фесійної працездатності, означало б звуження сфери соціального захисту за станом
здоров’я.
Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що правова

норма, викладена у частині третій статті 34 Закону, яка передбачає обов’язок Фонду
соціального страхування від нещасних випадків відшкодовувати працівникаммораль�
ну (немайнову) шкоду, заподіяну умовами виробництва, яка не спричинила втрати по�
терпілим професійної працездатності, за своїм характером є спеціальною і стосуєть�
ся окремого випадку.
Зазначене положення частини третьої статті 34 Закону не позбавляє застрахова�

ного працівника, який втратив професійну працездатність, права на відшкодування
моральної (немайнової) шкоди, заподіяної умовами виробництва, і не виключає обо�
в’язку Фонду соціального страхування від нещасних випадків відшкодовувати мо�
ральну шкоду, заподіяну умовами виробництва, у випадках тимчасової чи стійкої
втрати потерпілим професійної працездатності (статті 1, 5, частина п’ята статті 6,
частина друга статті 13, підпункт «е» пункту 1 частини першої статті 21, частина третя
статті 28).
4.2. Передбачене статтею2371 КЗпПУкраїни і статтею1167Цивільного кодексу Укра�

їни відшкодування моральної шкоди як один зі способів захисту особистих немайно�
вих прав громадян,що відшкодовується особою, яка заподіялашкоду, або власником чи
уповноваженим ним органом, не застосовується до осіб, що підлягають обов’язковому
соціальному страхуванню відповідно до Закону. Зазначені норми регламентують від�
шкодування моральної шкоди всім іншим особам, які не є суб’єктами страхування від
нещасного випадку і на яких не поширюється дія Закону, в тому числі працівникам,
щовиконуютьроботуненаоснові трудовогодоговору (контракту), а на іншихпідставах.

5.Щодо клопотання УправлінняФонду про офіційне тлумачення словосполучення
«шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим про�
фесійної працездатності», то Конституційний Суд України виходить з такого.
Втрата потерпілим професійної працездатності завжди пов’язана з неможливістю

виконувати роботу за своєю професією (фахом), прощо зазначається у висновку ме�
дичного органу, який видається потерпілому відповідно до вимог частини третьої
статті 34 Закону.
У нормативно�правових актах дається визначення понять «працездатність», «за�

гальна працездатність», «професійна працездатність», «повна загальна працездат�
ність», «часткова працездатність». Ці поняття відтворюються, зокрема, у Додатку до
«Правил проведення комісійних судово�медичних експертиз в бюро судово�медич�
ної експертизи», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від
17 січня 1995 року № 6.
Відповідно до пункту 3 названого Додатка професійна працездатність – здатність

даного працівника до роботи за своєюпрофесією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою
адекватною їй професією (фахом).
Системний аналіз положень статей 30, 34 Закону дає підстави віднести до осіб, що

втратили працездатність, як потерпілих, які відповідно до частин першої, другої стат�
ті 34мають стійку втрату професійної працездатності, так і тих, які відповідно до абза�
ців другого, третього частини четвертої статті 34 Закону тимчасово втратили праце�
здатність. Тимчасова втрата працездатності в сенсі абзаців другого, третього части�
ни четвертої статті 34 Закону означає втрату працездатності лише на певний час – до
відновлення працездатності у потерпілого (період лікування, реабілітації).
В аспекті конституційного звернення про офіційне тлумачення положення частини

третьої статті 34 Закону під шкодою, заподіяною умовами виробництва, яка не спри�
чинила втрати потерпілим професійної працездатності, треба розуміти таку шкоду,
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за якої не втрачається здатність працівника до роботи за своєю професією (фахом) і
кваліфікацією або за іншою адекватною їй професією (фахом).

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного звернення положення частини третьої статті 34 Зако�
ну України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасно�
го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» треба розуміти як визначення порядку, процедури та розмірів від�
шкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної
(немайнової) шкоди, заподіяної умовами виробництва, в окремому випадку – лише у
разі відсутності втрати потерпілим професійної працездатності. Зазначене положен�
ня не виключає обов’язку Фонду відшкодовувати моральну шкоду, заподіяну умова�
ми виробництва, в інших випадках, коли здійснення права застрахованих на відшко�
дування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної умовами виробництва, має за�
безпечуватися Фондом на підставі статей 1, 5, 6, 13, 21 та частини третьої статті 28
цього Закону всім потерпілим, у тому числі в разі тимчасової, стійкої часткової чи пов�
ної втрати професійної працездатності.
Під шкодою, яка не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності,

треба розуміти таку шкоду, за якої не втрачається здатність працівника до роботи за
своєю професією (фахом) і кваліфікацією або за іншою адекватною їй професією
(фахом).

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ²âàùåíêà Â.².
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³

òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå
äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³
òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³»

(ñïðàâà ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè
Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення частини тре�
тьої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху�
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» (далі – Рішення).

1. КонституційнийСуд України установив, що в аспекті конституційного звернення
положення частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове дер�
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» треба розуміти як визначення
порядку, процедури та розмірів відшкодування Фондом соціального страхування від
нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди, заподіяної умовами виробницт�
ва, в окремому випадку – лише у разі відсутності втрати потерпілим професійної пра�
цездатності. Зазначене положення не виключає обов’язку Фонду відшкодовувати
моральнушкоду, заподіяну умовами виробництва, в інших випадках, коли здійснення
права застрахованих на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної
умовами виробництва, має забезпечуватисяФондом на підставі статей 1, 5, 6, 13, 21
та частини третьої статті 28 цього Закону всім потерпілим, у тому числі в разі тимча�
сової, стійкої часткової чи повної втрати професійної працездатності.
Таким чином, Рішенням встановлено обов’язок Фонду соціального страхування

від нещасних випадків (далі – Фонд) відшкодовувати не лише моральну (немайнову)
шкоду, заподіяну умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим про�
фесійної працездатності, а й моральну (немайнову) шкоду, заподіяну умовами ви�
робництва, із втратою потерпілим професійної працездатності (тимчасовою, стійкою
частковою чи повною).
Наслідком прийняття такого рішення є, на мою думку, внесення де�факто до Зако�

ну України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасно�
го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» (далі – Закон) нової, не передбаченої ним правової норми, яка по�
кладає на Фонд додатковий, не передбачений Законом обов’язок, а також визначає
новий, не передбачений Законом страховий випадок та право застрахованих осіб
звертатися до Фонду в разі його настання за відшкодуванням їм моральної (немай�
нової) шкоди.
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2. В основу такого підходу покладено висновок, згідно з яким ця правова норма
випливає з положень статей 1, 5, 6, 13, 21 та частини третьої статті 28 Закону.
Проте аналіз зазначених положень Закону дає можливість дійти висновку, який

не збігається зі сформульованою у Рішенні правовою позицією.
Так, відповідно до статті 1 Закону одним із завдань Фонду є відшкодування мо�

ральної шкоди застрахованим і членам їхніх сімей.
Статтею 5 Закону визначено основні принципи страхування від нещасного випад�

ку, в тому числі своєчасність та повнота відшкодуванняшкоди страховиком та надан�
ня державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав.
Статтями 6, 13 Закону визначено суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного

випадку, поняття страхового ризику і страхового випадку та встановлено правило,
згідно з яким підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, прове�
дення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є
акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворю�
вання (отруєння) за встановленими формами.
Перелік соціальних послуг та виплат, які здійснюються Фондом, визначено стат�

тею 21 Закону, зокрема, у разі настання страхового випадку Фонд зобов’язаний у
встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодува�
тишкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі його
смерті, шляхом здійснення страхових виплат, передбачених цією статтею, у тому
числі сплатити грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї
шкоди потерпілому (підпункт «е» пункту 1 частини першої).
Відповідно до статті 28 Закону страховими виплатами є грошові суми, які згідно зі

статтею 21 цього Закону Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це
право, у разі настання страхового випадку. За наявності факту заподіяння моральної
шкоди потерпілому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.
Таким чином, зазначені положенняЗакону є загальними, вони визначають завдан�

ня, принципи та обов’язкові умови для відшкодуванняФондомшкоди, заподіяної по�
терпілим, і не містять норм, які регулюють процедуру відшкодування шкоди, у тому
числі моральної (немайнової), застрахованим особам у разі настання конкретних
страхових випадків.
Порядок надання, умови та розміри страхових виплат у разі настання страхових

випадків установлені статтею 34 Закону. Зокрема, згідно з частиною третьою цієї
статті моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричи�
нила втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується Фондом.
Обов’язку Фонду здійснювати страхові виплати за моральну шкоду в інших випад�

ках Законом не передбачено.
Викладене свідчить, що положення частини третьої статті 34 Закону конкретизу�

ють, як це передбачено статтею 21 Закону, загальні принципи та умови відшкодуван�
ня моральної (немайнової) шкоди застрахованим особам у разі настання страхового
випадку. Встановлене цією статтею правило викладено чітко і зрозуміло, між ним та
іншими положеннями Закону суперечностей немає, відповідно до ньогоФонд зобов�
’язаний відшкодовуватиморальну (немайнову) шкоду, заподіяну умовами виробниц�
тва, лише у випадках, коли це не призвело до втрати потерпілим професійної працез�
датності.
Слід також зазначити,щоЗаконом не обмежується право потерпілого на отриман�

ня відшкодування за моральну (немайнову) шкоду. У випадках, не передбачених За�
коном, така шкода може відшкодовуватись відповідно до положень інших норматив�
но�правових актів. Згідно з положеннями статті 2371 Кодексу законів про працю
України працівник, якщо порушення його законних прав призвели до моральних
страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і потребують від нього додаткових
зусиль для організації свого життя, має право на відшкодування моральної шкоди
власником або уповноваженим ним органом. Згідно зі статтею 1167 Цивільного ко�
дексу України моральнашкода, завданафізичній абоюридичній особі неправомірни�
ми рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала.
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3. Внесення правової норми до Закону здійснено на підставі аналізу загальних по�
ложеньЗакону, зокрема, з посиланням на визначений статтями5, 21 обов’язокФонду
своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну застрахованій особі.
На мою думку, застосування такого підходу до інших страхових випадків означати�

ме фактичне скасування відповідних положень Закону щодо максимальних розмірів
відшкодування та необхідності дотримання встановлених Законом процедур, оскіль�
ки передбачені статтею 34 Закону обмеженнящодо розміру грошових сум страхових
виплат на відшкодування заподіяної потерпілому шкоди, наприклад, величиною се�
редньомісячного заробітку, що він мав до ушкодження (частина перша), чотирикрат�
ним розміром граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески
доФонду (частина друга), до двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встанов�
леної на день виплати (частина третя), тощо, можуть, на думку потерпілого, не відпо�
відати фактичному обсягу завданої йому шкоди і таким чином обмежуватимуть його
право на її повне відшкодування.
Крім цього, практичне застосування сформульованої Конституційним Судом Ук�

раїни правової норми може призвести до виникнення деяких проблем.
Так, Закон і Рішення не визначають порядку надання, умов та обчислення розміру

страхових виплат за моральну шкоду, заподіяну умовами виробництва, у разі втрати
потерпілими професійної працездатності, що, з одного боку, надає можливість ви�
магати від Фонду страхових виплат, розмір яких може довільно встановлюватися по�
терпілим, а з іншого – не врегульовує процедури такого відшкодування.
Враховуючи те, що прибуткова частина бюджету Фонду формується у розрахунку

лише на видатки, передбачені статтею 34 Закону, введення економічно не обгрунто�
ваної норми, яка уможливлює інші, не передбачені цією статтею страхові виплати,
може призвести до розбалансування бюджету Фонду.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³

òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå
ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³

òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³»
(ñïðàâà ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè

Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ)

Керуючись статтею 64 Закону України «Про Конституційний Суд України», викла�
даю окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за кон�
ституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страху�
вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у
Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення частини третьої стат�
ті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності» (далі – Закон).

1. Конституційний Суд України, розглядаючи справу, дійшов висновку, що викла�
дена в частині третій статті 34 Закону норма, яка передбачає обов’язок Фонду со�
ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво�
рювань України (далі – Фонд) відшкодовувати працівникам моральну (немайнову)
шкоду, заподіяну умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим про�
фесійної працездатності, за своїм характером є спеціальною. Але специфіки цієї
норми не дослідив, що й не дало можливості повно і всебічно її інтерпретувати.
Рішення Суду не містить аналізу механізму відшкодування моральної шкоди, ви�

кладеного в частині третій статті 34 Закону, а також відповідей на запитання, чому в
цьому випадку відшкодування моральної шкоди обмежується в розмірі, тоді як Ци�
вільний кодекс України такого обмеження не містить; що слід розуміти під умовами
виробництва, які заподіяли моральну шкоду; і, власне, як треба розуміти положення,
що сама моральна шкода, заподіяна працівникові умовами виробництва, спричиняє
втрату потерпілим професійної працездатності.

2. Граматичне тлумачення положень частини третьої статті 34 Закону дає підстави
вважати, що в ній йдеться про страхування від випадків заподіяння моральної шкоди
на виробництві, а відтак, і встановлюється особливий страховий порядок відшкоду�
вання моральної шкоди та обмежений розмір страхових виплат.
Цей порядок передбачає звернення працівника до Фонду з відповідною заявою,

де має бути визначений характер заподіяної йому моральної шкоди. Крім того, пра�
цівник повинен подати відповідний висновок медичних органів. У суді встановлюєть�
ся лише розмір суми страхової виплати. Суттєвою ознакою страхового порядку від�
шкодування моральної шкоди є те, що частиною третьою статті 34 Закону встановле�
но максимальний розмір страхової виплати за моральну шкоду – двісті розмірів міні�
мальної заробітної плати. Отже, в даному випадку має місце не цивільно�правовий, а
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страховий порядок відшкодування моральної шкоди. Відшкодування цієї шкоди за
цією нормою є не видом відповідальності, а соціальною виплатою.

3.Для правильного тлумачення положень частини третьої статті 34 Закону важли�
во з’ясувати, про яку моральнушкоду в них йдеться. Зазвичай моральнашкода вини�
кає внаслідок порушення прав людини, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я,
протиправної поведінки щодо особи чи її близьких родичів, приниження честі, гідно�
сті або ділової репутації (стаття 23 Цивільного кодексу України).
Цивільним законодавством встановлено, що моральна шкода, завдана фізичній

або юридичній особі, є результатом неправомірних дій чи бездіяльності і відшкодо�
вується, за наявності вини, особою, яка її завдала, а в окремих випадках – іншими
особами.
Відповідно до частини третьої статті 34 Закону моральнашкода для того,щоб вона

підлягала відшкодуванню Фондом, також має бути наслідком дії умов виробництва.
Але законодавець не став визначати, які саме фактори можуть бути причиною на�
стання моральної шкоди на виробництві. Вважаючи, що їх може бути безліч, причину
заподіяння моральної шкоди він позначив терміном «умови виробництва», який є
узагальнюючим і досить широким. Під цим терміном треба розуміти настання мо�
ральноїшкоди як від ушкодження здоров’я (нещасного випадку, професійного захво�
рювання), так і без ушкодження, до того ж незалежно від втрати працівником профе�
сійної працездатності. Разом з тим законодавець, приймаючи Закон, встановив, на
мій погляд, одну особливість. Він передбачив, що моральна шкода може бути як на�
слідком дії умов виробництва, так одночасно і причиною інших негативних наслідків,
зокрема втрати працівником професійної працездатності.

4. У частині третій статті 34 Закону зазначено,що наФонд покладається обов’язок
відшкодовувати працівникові таку моральну шкоду, заподіяну йому умовами вироб�
ництва, «яка не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності». У тлу�
мачних словниках української мови міститься таке значення слова «спричинити»: бу�
ти причиною чого�небудь, завдати чого�небудь, заподіяти щось. Отже, граматичне
тлумачення частини третьої статті 34 Закону дає підстави дійти висновку, що законо�
давець поклав на Фонд обов’язок відшкодовувати працівникові заподіяну умовами
виробництва моральну шкоду в усіх випадках, крім того, коли моральна шкода буде
такою важкою, що сама стане причиною іншого важкого наслідку – втрати професій�
ної працездатності. На мій погляд, така позиція законодавця є правильною. Інакше, у
випадку заподіяння працівникові умовами виробництва такої важкої моральної шко�
дишляхом обмеженої страхової виплати (200 мінімальних зарплат) проблематичною
була б реалізація правового принципу відшкодування шкоди в повному обсязі. Зако�
нодавець не мав на меті запроваджувати обмежене відшкодування моральної шкоди
у випадку коли вона є настільки важкою, що сама породжує такий наслідок, як втрата
професійної працездатності.

5. У Рішенні сформульована правова позиція, згідно з якою передбачене стат�
тею 2371 Кодексу законів про працю України і статтею 1167 Цивільного кодексу Украї�
ни відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту особистих немайно�
вих прав громадян, що відшкодовується особою, яка заподіяла шкоду, або власником
та уповноваженим ним органом, не застосовується до осіб, які підлягають обов’язко�
вому соціальному страхуванню відповідно до Закону. Ці норми регламентують від�
шкодування моральної шкоди всім іншим особам, які не є суб’єктами страхування і на
яких не поширюється дія Закону, в тому числі працівникам,що виконують роботу не на
основі трудового договору (контракту), а на інших підставах.
Такий висновок є дещо категоричним. По�перше, відносини, що стосуються ком�

пенсації моральної шкоди, належать до цивільно�правових, оскільки вони виникають
з порушення прав людини на життя, здоров’я, честь і гідність. Згідно зі статтею 1
Цивільного кодексу України цивільним законодавством регулюються особисті як
немайнові, так і майнові відносини. Відтак, питання відшкодування моральної шкоди
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людині, незалежно від того, в якій сфері життя чи діяльності вони виникають, підпада�
ють під регулювання Цивільним кодексом України, який є основним актом цивільного
законодавства України (стаття 4).
По�друге, такий висновок може призвести до дискримінації працівників у разі від�

шкодування їм моральної шкоди, завданої умовами виробництва. Адже згідно з час�
тиною третьою статті 34 Закону сума страхової виплати за моральну шкоду, що ви�
плачуєтьсяФондом, не може перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної пла�
ти, тоді як у Цивільному кодексі України розмір грошового відшкодування моральної
шкоди не обмежено (стаття 23). Тобто виникає нерівність громадян щодо відшкоду�
вання їм моральної шкоди, заподіяної умовами виробництва, в повному обсязі за�
лежно від того, чи застраховані вони від нещасних випадків. При цьому такої дискри�
мінації можуть зазнати саме застраховані працівники.
На мій погляд, відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові умовами

виробництва, може здійснюватися як у страховому порядку, так і в порядку цивільно�
го судочинства. У першому випадку відшкодування здійснюється у формі страхової
виплати, в порядку та на підставах, визначених частиною третьою статті 34 Закону, і
обмежується в розмірі. У другому випадку компенсація за моральну шкоду стягуєть�
ся за рішенням суду, стягнення може бути покладено на роботодавця (страхувальни�
ка) і може мати розміри більші ніж передбачено частиною третьою статті 34 Закону.
Немає правових підстав для заборони працівникові, який підпадає під цей вид стра�
хування і вважає, що 200мінімальних зарплат не охоплюють у повному обсязі відшко�
дування завданої йому умовами виробництва моральної шкоди, вирішувати питання
про її стягнення в судовому порядку.
Мабуть, з цих та інших причин у Російській Федерації відшкодування застрахова�

ному працівникові моральної шкоди, завданої у зв’язку з нещасним випадком на ви�
робництві чи професійним захворюванням, здійснюється тією особою, яка заподіяла
шкоду, і розмір відшкодування моральної шкоди не обмежується.
Отже, Конституційний Суд України недостатньо повно з’ясував положення части�

ни третьої статті 34 Закону, що призвело до хибного рішення – покладення на Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за�
хворювань України обов’язку відшкодовувати моральну шкоду, заподіяну працівни�
кові умовами виробництва, у разі коли цяшкода спричинила втрату професійної пра�
цездатності. Цим самим, шляхом тлумачення, по суті, створено нову норму, яка
суперечить ідеології частини третьої статті 34 Закону.

Суддя Конституційного Суду України П. Ткачук
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ñâ³òÿçüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè
Øàöüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ïåðåäà÷à»,
ÿêèé âæèâàºòüñÿ ó ï³äïóíêò³ 5.1.17 ïóíêòó 5.1 ñòàòò³ 5

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü»
(ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ïåðåäà÷à çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê»)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-5/2004
5 ëþòîãî 2004 ðîêó
¹ 2-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення терміна «пе�
редача», який вживається у словосполученні «звільняються від оподаткування опе�
рації з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомості, або
не забудованої землі» підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про пода�
ток на додану вартість» від 3 квітня 1997 року№168/97�ВР (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 21, ст. 156).
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про

Конституційний Суд України» стало конституційне подання Світязької сільської ради
Шацького району Волинської області.
Підставоюдля розгляду справи згідно зі статтею93Закону України «ПроКонститу�

ційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні змісту терміна «передача»,
який вживається у словосполученні «звільняються від оподаткування операції з пере�
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дачі земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомості, або незабудова�
ної землі» підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану
вартість» (далі – Закон).

Заслухавши суддю�доповідача Савенка М.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – Світязька сільська радаШацького ра�
йону Волинської області – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
дати офіційне тлумачення терміна «передача», що вживається у підпункті 5.1.17 пунк�
ту 5.1 статті 5 Закону, і роз’яснити, чи охоплює передача земельних ділянок продаж
або передачу в оренду зазначених у підпункті земельних ділянок.
У конституційному поданні стверджується, що відповідно до цієї норми звільняю�

ться від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під
об’єктами нерухомості, або незабудованої землі у разі, коли така передача дозволе�
на Земельним кодексом України (далі – Кодекс).
Необхідність в офіційному тлумаченні терміна «передача» суб’єкт права на консти�

туційне подання обгрунтовує неоднозначним застосуванням органами державної
влади положень підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону.

2. У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України наголо�
шує на тому,що термін «передача», застосований у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5
Закону, включає операції платників податку щодо об’єктів оподаткування податком
на додану вартість, передбачені Кодексом. Цей термін не стосується операцій, які
не є об’єктом оподаткування відповідно до Закону, та операцій з купівлі�продажу зе�
мельних ділянок, що регулюються підзаконними актами.
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

стверджує, що термін «передача», який вживається в Законі, охоплює випадки відчу�
ження земельної ділянки із земель державної та комунальної власності у приватну
власність, якщо така передача здійснюється відповідно до положень Кодексу.
Державна податкова адміністрація України у своєму поясненні зазначає, що пере�

дача земельних ділянок згідно зі статтями 121, 124, 128, 129 Кодексу «підпадає під
визначення терміна «передача» підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону».
Позиція Державного комітету України по земельних ресурсах полягає в тому, що

не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість операції з передачі зе�
мельних ділянок та операції з продажу земельних ділянок, суб’єктом яких є фізичні
особи, які не займаються діяльністю, віднесеною до підприємницької.
Під передачею земельних ділянок, як зазначаютьфахівці Інституту держави і права

імені В.М. Корецького Національної академії наук України, слід розуміти набуття гро�
мадянами та юридичними особами права власності на земельні ділянки із земель
державної і комунальної власності шляхом передачі їх у приватну власність будь�
яким дозволеним Кодексом способом. Закріплені в Кодексі види і форми набуття
громадянами та юридичними особами права на землю із земель державної і кому�
нальної власності є передачею земельної ділянки згідно з підпунктом 5.1.17 пунк�
ту 5.1 статті 5 Закону.
Фахівці Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Націо�

нальної академії державної податкової служби України додержуються думки, що пе�
редача земельних ділянок на платній чи безоплатній основі є операцією, яка звіль�
няється від оподаткування податком на додану вартість. Передбачені Законом по�
даткові пільги обмежуються сферою дії Кодексу, тому передача земельних ділянок
позамежамийого чинності повинна оподатковуватися податком на додану вартість.

3. Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» дію підпунк�
ту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону зупинено на 2004 рік (пункт 49 частини першої
статті 80).
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4. Вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, Конституційний Суд
України виходить із того, що відповідно до статей 78, 80 Кодексу земля в Україні може
перебувати у приватній, комунальній та державній власності, а суб’єктами права
власності на землю відповідно є: громадяни та юридичні особи; територіальні грома�
ди, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самовряду�
вання; держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади. Ко�
декс встановлює підстави та порядок набуття права на землю у власність або в кори�
стування.
Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти оподаткування, пе�

релік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій тощо. До об’єктів
оподаткування Законом віднесено, зокрема, операції платників податку з продажу
товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вар�
тості послуг за договорами оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на
об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгова�
ності заставодавця (стаття 3). За змістом Закону до об’єктів оподаткування віднесе�
но також операції, пов’язані із земельними ділянками.
Поняттям «продаж товарів» охоплюються будь�які операції, що здійснюються згід�

но з договорами купівлі�продажу, міни, поставки та іншими цивільно�правовими до�
говорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію
незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів
та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря
(лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або надання
майна згідно з будь�якими іншими договорами, умови яких передбачають відстро�
чення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього
платежу (пункт 1.4 статті 1 Закону).

5. Конституційний Суд України вважає, що порушене в конституційному поданні
питання про офіційне тлумачення терміна «передача» має розглядатися у словоспо�
лученні «звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що
знаходяться під об’єктами нерухомості, або незабудованої землі» у контексті статті 5
Закону, якамістить перелік операцій,що звільнені від оподаткування податком на до�
дану вартість.
Підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону звільняє від оподаткування операції з пе�

редачі земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомості, або незабудо�
ваної землі у випадках, передбачених Кодексом.
Слово «передача» у загальному розумінні означає: віддавати, вручати щось ко�

му�небудь у чиєсь відання, володіння; передавати у власність і т. ін.
У Кодексі термін «передача» вживається в багатьох нормах і пов’язується з набут�

тям (виникненням) права на землю. Зокрема, громадяни та юридичні особи набува�
ють права власності та права користування земельними ділянками за рішенням орга�
нів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень
шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування (стат�
тя 116), в постійне користування (статті 122, 123), в оренду (стаття 124), шляхом про�
дажу земельних ділянок державної та комунальної власності (стаття 127), а також на
підставі інших цивільно�правових угод – міни, дарування, успадкування тощо (стат�
тя 131). Отже, вживаний у Кодексі термін «передача» охоплює всі види набуття права
на землю як у власність на підставі відповідних рішень власника землі, цивільно�пра�
вових угод, договорів купівлі�продажу, в тому числі на конкурентних засадах, міни,
безоплатної приватизації земельних ділянок та земельних паїв, так і надання у корис�
тування (постійне або тимчасове), за договорами оренди тощо.
Виходячи з того, що в підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону немає застере�

жень щодо конкретних операцій з передачі земельних ділянок і міститься відсилання
до Кодексу, терміном «передача», який вживається у Законі, охоплюється набуття
(виникнення) права власності, права користування земельними ділянками у випад�
ках, передбачених Кодексом, зокрема на підставі рішення власника, договору купів�
лі�продажу, міни, інших цивільно�правових угод.
Разом з тим терміном «передача», який вживається у словосполученні «звільня�
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ються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під
об’єктами нерухомості, або незабудованої землі» підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5
Закону, не охоплюється передача землі в оренду, оскільки Закон не відніс операції з
оренди землі до об’єктів оподаткування податком на додану вартість (підпункт 3.2.2
пункту 3.2 статті 3), безоплатна приватизація присадибних земельних ділянок та зе�
мельних паїв, а також надання послуг (робіт), операції з яких звільнені від податку на
додану вартість підпунктом 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 Закону.
Таким чином, термін «передача», який вживається у словосполученні «звільняють�

ся від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під
об’єктами нерухомості, або незабудованої землі» підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5
Закону України «Про податок на додану вартість», необхідно розуміти як набуття (пе�
рехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права користування) на
підставі відповіднихюридичних актів, у тому числі за договорами купівлі�продажу, ко�
ли така передача дозволена Кодексом.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 63, 65, 67 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного подання термін «передача», який вживається у слово�
сполученні «звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок,
що знаходяться під об’єктами нерухомості, або незабудованої землі» підпункту 5.1.17
пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість», означає набуття
(перехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права користування) на
підставі відповідних юридичних актів, у тому числі за договорами купівлі�продажу, ко�
ли така передача дозволена Земельним кодексом України.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Ìóêà÷³âñüêèé ïëîäîîâî÷åâèé êîíñåðâíèé çàâîä»

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 10 ñòàòò³ 3
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ»

(ñïðàâà ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òðåòåéñüêèõ ñóä³â)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-8/2004
24 ëþòîãî 2004 ðîêó
¹ 3-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне звернення Хабенського
Давида Леонідовича – юрисконсульта спільного підприємства «Мукачівський плодо�
овочевий консервний завод»; залучених до участі у розгляді справи представників:
Верховної Ради України – Селіванова Анатолія Олександровича, Постійного пред�
ставника Верховної Ради України в Конституційному Суді України; Лукашової Надії
Павлівни – Постійного представника Верховного Суду України в Конституційному Су�
ді України; Кузя Олександра Родіоновича – першого заступника директора Департа�
менту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням спіль�

ного підприємства «Мукачівський плодоовочевий консервний завод» про офіційне
тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України «Про виконавче проваджен�
ня» від 21 квітня 1999 року № 606�XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
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№24, ст. 207; 2001 р.,№ 44, ст. 226; 2003 р.,№ 5, ст. 46; 2004 р.,№ 6, ст. 37; Офіцій�
ний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2734).
Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 42, 43 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» стало конституційне звернення спільного підприємства
«Мукачівський плодоовочевий консервний завод».
Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України і
органами державної виконавчої служби положення пункту 10 статті 3 Закону України
«Про виконавче провадження».
Заслухавши суддю�доповідача Скомороху В.Є., пояснення Хабенського Д.Л., Се�

ліванова А.О., Лукашової Н.П., Кузя О.Р. та дослідивши матеріали справи, Конститу�
ційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення – спільне підприємство «Мукачів�
ський плодоовочевий консервний завод» – звернувся до КонституційногоСуду Украї�
ни з клопотанням дати офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону
України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), згідно з яким виконанню Дер�
жавною виконавчою службоюпідлягають рішення третейських судів відповідно до за�
конів України, і роз’яснити, чи є рішення третейських судів споживчої кооперації в
Україні виконавчими документами.
Необхідність в офіційному тлумаченні положення пункту 10 статті 3 Закону суб’єкт

права на конституційне звернення обгрунтовує неоднозначним застосуванням цього
положення окремими судами та органами державної виконавчої служби, що призве�
ло до порушення його прав.
Неоднозначність застосування положення пункту 10 статті 3 Закону суб’єкт права

на конституційне звернення вбачає в тому, що державний виконавець виніс постано�
ву від 8 листопада 2000 року про відмову у відкритті виконавчого провадження за зая�
вою спільного підприємства «Мукачівський плодоовочевий консервний завод» щодо
примусового виконання рішення третейського суду Закарпатської облспоживспілки,
мотивуючи це тим, що згідно зі статтею 116 Господарського процесуального кодексу
України (далі – ГПК України) виконавчим документом є наказ господарського суду.
У листах Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Украї�

ни спільному підприємству «Мукачівський плодоовочевий консервний завод» роз’яс�
нено, що у разі невиконання відповідачем рішення третейського суду позивач має
право звернутися до господарського суду із заявою про видачу виконавчого доку�
мента – наказу цього суду.
Протилежної позиції додержуються господарські суди, які відмовляють у видачі

наказу суду, керуючись роз’ясненням президії Вищого господарського суду України
«Про виконання рішень третейських судів» від 17 лютого 1997 року № 02�5/57 (з на�
ступними змінами). Цим роз’ясненням, зокрема, передбачено, що згідно з пунк�
том 10 статті 3 Закону рішення третейських судів підлягають виконанню Державною
виконавчою службою відповідно до законів України, а пункт 16 Положення про трете�
йський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами,
організаціями і установами, затвердженого постановою Державного арбітражу при
Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121, не повинен застосовуватися.

2. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Конституційного Суду
України Верховна Рада України внесла ряд змін до Закону, серед яких ті, що стосую�
ться визначення виконавчих документів для забезпечення примусового виконання
рішень третейських судів. Так, Законом України «Про внесення змін до Закону Украї�
ни «Про виконавче провадження» від 28 листопада 2002 року № 327�ІV Закон допов�
нено, зокрема, статтею 181, у котрій наведено перелік виконавчих документів, одним
з яких є рішення третейських судів відповідно до законів України. Законом України
«Про внесення змін до законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про ви�
конавче провадження» від 10 липня 2003 року № 1095�IV з пункту 10 статті 3 Закону
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виключено слова «відповідно до законів України». Законом України «Про забезпечен�
ня вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 року № 1255�IV
змінено назву статті 3 Закону на «Документи, що підлягають виконанню Державною
виконавчою службою».
Оскільки ці зміни мають значення для прийняття рішення і не зняли існуючої про�

блеми, Конституційний Суд України виходить із того, що офіційне тлумачення повин�
но проводитися з урахуванням змін, внесених до пункту 10 статті 3 Закону, та допов�
нення його статтею 181.

3. У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України зазна�
чає, що пунктом 7 статті 181 Закону рішення третейських судів включено до переліку
документів, виконання яких здійснюється Державною виконавчою службою. Проце�
дуру виконання рішень третейських судів врегульовано розділом V Цивільного про�
цесуального кодексу України (далі – ЦПК України).
У листі Верховного Суду України стверджується, що рішення третейських судів

підлягають виконанню Державною виконавчою службою безпосередньо – без видачі
наказу господарського суду.
Міністерство юстиції України вважає, що за відсутності закону, який регулював би

діяльність третейських судів, на території України діє Положення про третейський суд
для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організа�
ціями і установами, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міні�
стрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121. Питання щодо виконання рішень третей�
ських судів може бути вирішено лише у законодавчому порядку.
Такої ж позиції про відсутність законодавчої регламентації діяльності третейських

судів дотримується Голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при Тор�
гово�промисловій палаті України, але зазначає,що згаданеПоложення регулюємеха�
нізм виконання рішень третейських судів, утворених для розгляду конкретної справи, і
не стосується постійно діючих третейських судів; Укоопспілка як громадська організа�
ція не може визначати форму виконавчого документа, на підставі якого Державна ви�
конавча служба має здійснювати примусове виконання рішень третейських судів.
На думкуфахівців Національної юридичної академії України імені ЯрославаМудро�

го, рішення арбітражного (третейського) суду облспоживспілки неможе бути викона�
но примусово. У разі невиконання рішення третейського суду добровільно заявник
має звернутися до господарського суду в загальному порядку відповідно до поло�
жень ГПК України.
Висновки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка і

Львівського державного університету імені Івана Франка з порушених у конституцій�
ному зверненні питань зводяться до того, що рішення третейських судів є одночасно
виконавчимидокументами і підлягають виконаннюДержавноювиконавчоюслужбою.

4. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційно�
го Суду України Хабенський Д.Л. підтримав доводи конституційного звернення, Се�
ліванов А.О., Лукашова Н.П. та Кузь О.Р. – відповідно Голови Верховної Ради України,
Верховного Суду України та Міністерства юстиції України, викладені у листах до Кон�
ституційного Суду України.

5. Одним із способів захисту прав суб’єктів цивільних та господарських правовід�
носин є звернення до третейських судів, що передбачено статтею 25 ЦПК України та
частиною другою статті 12 ГПК України.
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про споживчу кооперацію»

спілки споживчих товариств можуть вирішувати господарські спори між організа�
ціями і підприємствами споживчої кооперації. Вирішення таких спорів здійснюється,
зокрема, шляхом звернення до третейських судів.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання

(частина четверта статті 13 Конституції України).
За змістом статті 1 Закону виконавче провадження – це сукупність дій органів і по�

садових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання
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рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спо�
сіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно�правови�
ми актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішення�
ми, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Статтею 3 Закону визначено перелік документів, що підлягають виконанню Держав�

ною виконавчою службою, до яких належать і рішення третейських судів (пункт 10).
Відповідно до частини першої статті 2 Закону примусове виконання рішень в Укра�

їні покладається на Державну виконавчу службу. Завданням державної виконавчої
служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбаче�
них законом (частина друга статті 1 Закону України «Про державну виконавчу служ�
бу»). Крім терміна «рішення», у зазначеному Законі використовується термін «вико�
навчий документ», за забезпечення реального, своєчасного і законного виконання
якого державні виконавці одержують винагороду (частина друга статті 17 зазначено�
го Закону). Згідно з пунктом 1 статті 181 Закону виконавчими документами є: вико�
навчі листи, що видаються судами на підставі рішень, вироків, ухвал, постанов судів;
рішень іноземних судів і арбітражів, якщо вони визнані й допущені на території Украї�
ни у встановленому законом порядку. Виконавчими документами є також накази гос�
подарських судів (пункт 3 статті 181 Закону).
Умовою відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа

згідно зі статтею 18 Закону є заява стягувача або його представника про примусове
виконання рішення, зазначеного в статті 3 Закону, а виконавчими документами –
рішення третейських судів (пункт 7 статті 181 Закону).
Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

від 18 листопада 2003 року змінено назву статті 3 Закону, яку викладено в такій ре�
дакції: «Документи,що підлягають виконаннюДержавноювиконавчоюслужбою». Ни�
ми є рішення, ухвали і постанови судів у цивільних справах та господарських судів,
рішення третейських судів тощо.
Аналіз законодавства свідчить, що згідно з пунктом 1 статті 18 Закону державний

виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за
заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазна�
ченого в статті 3 цього Закону. Такими виконавчими документами відповідно до пунк�
ту 7 статті 181 Закону є рішення третейських судів відповідно до законів України. От�
же, рішення третейських судів є одночасно й виконавчими документами.
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 5 Закону державний викона�

вець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, за�
значеного в документі на примусове виконання рішення (далі – виконавчий доку�
мент), у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом. Встановлення переліку
рішень, які підлягають виконанню, у Законі в редакції від 21 квітня 1999 року (рішень
третейських судів, а не переліку безпосередньо виконавчих документів) не могло бу�
ти підставою для відмови у примусовому виконанні рішень цих судів органами дер�
жавної виконавчої служби. На час виникнення конкретних правовідносин щодо при�
мусового виконання рішення третейського суду органи державної виконавчої служби
мали забезпечити примусове виконання цього рішення відповідно до вимог чинного
законодавства. Невиконання рішення означало б позбавлення заявника права отри�
мати суму, присуджену третейським судом, обмеження гарантованого державоюдо�
держання прав і законних інтересів споживчої кооперації та її членів.
Отже, системний аналіз Закону із внесеними до нього змінами свідчить, що вико�

навчими документами, на підставі яких органами державної виконавчої служби по�
винно здійснюватися примусове виконання рішень третейських судів, треба вважати
рішення цих судів.
Зазначені положенняЗакону вказують на наявність правових підстав для відкриття

державним виконавцем виконавчого провадження, коли є рішення третейського су�
ду та заява стягувача або його представника про примусове виконання цього рішен�
ня, якщо інше не передбачено законом.
Оскільки Законом визначено порядок примусового виконання рішень третейських

судів, Конституційний Суд України вважає помилковою позиціющодо застосування в
Україні пункту 16 Положення про третейський суд для вирішення господарських спо�
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рів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затвердженого
постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року
№ 121, у разі невиконання цих рішень у добровільному порядку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 65, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Положення пункту 10 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» у
взаємозв’язку зі статтею 181 цього Закону треба розуміти так, що рішення третей�
ських судів водночас є виконавчими документами, на підставі яких за заявою стягу�
вача або його представника про примусове виконання рішення державні виконавці
районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної
виконавчої служби мають забезпечити примусове виконання рішень цих судів, якщо
інше не передбачено законом.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ßðîâîãî Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à
òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó»

òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 10 öüîãî Çàêîíó
(ñïðàâà ïðî ïðàâà ñï³ââëàñíèê³â

íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-2/2004
2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó
¹ 4-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю суб’єктів права на конституційне звернення Ярового Сергія Івановича,
Плішки Ірени Василівни; представника інших суб’єктів права на конституційне звер�
нення – БерезовчукаМихайла Олександровича; представника суб’єкта права на кон�
ституційне подання – Семенюк Валентини Петрівни, народного депутата України, го�
лови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації;
залучених до участі у розгляді справи представників: Верховної Ради України – Се�
ліванова Анатолія Олександровича, Постійного представника Верховної Ради Украї�
ни в Конституційному Суді України; Президента України – Носова Владислава Васи�
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льовича, Постійного представника Президента України в Конституційному Суді Ук�
раїни; Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з питань житлово�
комунального господарства – Альохіна Володимира Ілліча, першого заступника Го�
лови цього Комітету; Державного комітету України з будівництва та архітектури – Ав�
дієнка Олександра Петровича, начальника Управління архітектурно�конструктивних
та інженерних систем будинків і споруд житлово�цивільного призначення; Київської
міської державної адміністрації – Данькевича Івана Петровича, заступника голови
Київської міської державної адміністрації; Фонду державного майна України – Шму�
ляра Олега Васильовича, заступника директора Юридичного департаменту, началь�
ника Управління претензійно�позовної роботи та експертизи договорів; Асоціації ін�
весторів «Сучасна архітектура та будівництво» – Балацької Олесі Олегівни, виконав�
чого директора Асоціації,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням грома�

дянина УкраїниЯровогоСергія Івановича та інших громадян про офіційне тлумачення
положень пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлово�
го фонду» від 19 червня 1992 року № 2482�ХІІ (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24, ст. 182; 1997 р., № 12, ст. 100; 1998 р., № 10,
ст. 36) та за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне
тлумачення положень статей 1, 10 цього Закону.
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 39 Закону України «Про

Конституційний Суд України» стали конституційне звернення громадян України та
конституційне подання 60 народних депутатів України.
Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 93, 94 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» є практична необхідність у роз’ясненні, офіційній інтерпре�
тації положень статті 1 та пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію дер�
жавного житлового фонду», наявність неоднозначного застосування цих положень
Закону органами державної влади, в тому числі судами, та органамимісцевого само�
врядування.

Заслухавши суддю�доповідача Тимченка І.А., пояснення БерезовчукаМ.О., Ярово�
го С.І., Плішки І.В., Семенюк В.П., Селіванова А.О., Носова В.В., Авдієнка О.П., Альо�
хіна В.І., Данькевича І.П., Шмуляра О.В., Балацької О.О. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкти права на конституційне звернення – Яровий С.І. та інші громадяни,
суб’єкт права на конституційне подання – 60 народних депутатів України – звернули�
ся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення поло�
жень статей 1, 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»
(далі – Закон).
У конституційному зверненні та конституційному поданні йдеться, зокрема, про

те, що положення пункту 2 статті 10 Закону по�різному застосовуються органами
державної влади, в тому числі судами, та органами місцевого самоврядування.
Так, окремі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх поса�

дові особи, а також деякі суди дотримуються точки зору, згідно з якою власники при�
ватизованих квартир водночас є і співвласниками допоміжних приміщень багато�
квартирного будинку (підвалів, горищ, сходів, колясочних тощо). Таке право у влас�
ників квартир, на їх думку, виникає з моменту приватизації житла, а тому без їхньої
згоди не можна здійснювати будь�які юридичні дії щодо допоміжних приміщень (про�
давати, здавати в оренду, передавати у користування, перебудовувати тощо).
Інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові осо�

би, а такожокремі суди виходять з того,що власники приватизованих квартир для на�
буття права спільної власності на допоміжні приміщення мають здійснити з цією ме�
тою ще й додаткові дії – створити товариство чи об’єднання співвласників багато�
квартирного будинку і обов’язково вступити до нього, прийняти будинок на свій ба�
ланс, укласти договір з постачальниками комунальних послуг, сплатити збір за ко�
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ристування цими послугами, зареєструвати допоміжні приміщення в бюро технічної
інвентаризації.
Таке розуміння і відповідно застосування цих положень Закону призвело, на думку

суб’єктів права на конституційне звернення і конституційне подання, до порушення
гарантованих частинами першою, четвертою статті 41 Конституції України прав гро�
мадян на здійснення ними права власності, а також права на його захист у судовому
порядку (стаття 55).

2. У листі до Конституційного Суду України Президент України наголосив на тому,
що право власності на квартиру породжує й право спільної власності на допоміжні
приміщення багатоквартирного будинку, технічне обладнання тощо, які призначені
для обслуговування житлового комплексу і забезпечують його використання. В про�
цесі приватизації державного житлового фонду одночасно відчужуються на користь
громадян не тільки квартири, але й допоміжні приміщення. Тому момент виникнення
права власності на квартиру є й моментом виникнення права спільної власності на
допоміжні приміщення.
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації ви�

ходить з того, що орган місцевого самоврядування не має права без згоди співвлас�
ників багатоквартирного будинку – власників приватизованих квартир – продавати,
здавати в оренду або вирішувати питання перебудови, надбудови, добудови до ньо�
го споруд, забудови сходових клітин та в’їзно�виїзних брам, облаштування на фаса�
дах будинків спеціального технічного обладнання промислового призначення тощо,
за винятком проведення ремонтних робіт згідно із законодавством.
Позиція Міністерства юстиції України з цих питань полягає в тому, що факт ство�

рення об’єднання власників квартир багатоквартирного будинку не може бути підста�
вою для збільшення або зменшення обсягу їхніх прав щодо володіння, користування
та розпорядження власним майном. Такі об’єднання створюються на добровільних
засадах з метою сприяння управлінню, утриманню, а також ефективного використан�
ня квартир та іншого нерухомого майна, приватизованого відповідно до Закону.
Державний комітет України з будівництва та архітектури наголошує на тому, що

порядок отримання дозволу на улаштування мансардного поверху над багатоквар�
тирними житловими будинками вирішується на підставі чинного законодавства за�
лежно від форми власності на житло або власником будинку, або виключно на підста�
ві рішення загальних зборів членів об’єднання співвласників багатоквартирного бу�
динку про реконструкцію та ремонт будинку чи про зведення господарських споруд.
У житлових будинках, де частина або всі квартири приватизовані, улаштування ман�
сард може здійснюватись за погодженням із власниками приватизованих квартир та
власником будинку.
Право спільної власності на допоміжні приміщення багатоквартирного будинку, як

зазначається у листі Державного комітету України з питань житлово�комунального
господарства, виникає з моменту приватизації квартири. Але до моменту створення
об’єднання співвласників житлові будинки перебувають у комунальній власності, у
віданні органів виконавчої влади (відомчий житловий фонд) або у власності громад�
ських організацій, їх об’єднань (громадськийжитловийфонд). Відповідно до статті 11
Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» після на�
буття статусу юридичної особи об’єднання може вирішити питання про прийняття на
власний баланс усього житлового комплексу.
З точки зору Фонду державного майна України, право спільної власності на допо�

міжні приміщення у власників квартир виникає з моменту укладення суб’єктами пра�
ва спільної власності відповідної угоди, а приватизація всіх квартир не є обов’язко�
вою умовою виникнення у них права спільної власності.

3.Представникисуб’єктів права на конституційне звернення і конституційнеподання,
інші учасники конституційного провадження на пленарному засіданні підтримали позиції
з порушених питань, викладені відповідно у конституційному зверненні і конституційно�
му поданні та у письмових поясненнях до Конституційного Суду України.
Представник Асоціації інвесторів «Сучасна архітектура та будівництво» Балацька О.О.
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на пленарному засіданні Конституційного Суду України стверджувала, що частка влас�
ності окремого громадянина в загальній власності законодавством не визначена, як
не визначено і саме поняття «співвласність», і що не розроблено механізму передачі або
набуття права власності на багатоквартирний будинок. Лише право власності громадян
на квартиру оформляється свідоцтвом про право власності на неї.

4. Вирішуючи питання про офіційне тлумачення положень статей 1, 10 Закону,
Конституційний Суд України, в аспекті конституційного звернення і конституційного
подання, виходить з такого.
4.1. У конституційному поданні народні депутати України, порушивши питання про

офіційне тлумачення статті 10 Закону, не навели правового обгрунтування необхід�
ності в офіційному тлумаченні положень пунктів 1, 3, 4, 5, 6, 7 цієї статті. Фактично у
конституційному поданні, як і в конституційному зверненні, обгрунтовано тверджен�
ня про необхідність в офіційній інтерпретації положень лише пункту 2 статті 10 Зако�
ну. Це було підтверджено і в процесі дослідження матеріалів справи на відкритій час�
тині пленарного засідання Конституційного Суду України.
4.2. Згідно з частиною першою статті 1 Закону суть приватизації державного жит�

лового фонду полягає у відчуженні на користь громадян України, а отже, у їхню влас�
ність як квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де меш�
кають два і більше наймачів, так і належних до них господарських споруд і приміщень
(підвалів, сараїв тощо) державного житлового фонду. Закон врегульовує також від�
носини, пов’язані з виникненням, оформленням та набуттям права приватної влас�
ності на квартири та інші об’єкти приватизації державного житлового фонду.
Допоміжні приміщення, відповідно до пункту 2 статті 10 Закону, стають об’єктами

права спільної власності співвласників багатоквартирного будинку, тобто їх спільним
майном, одночасно з приватизацією громадянами квартир, що засвідчується єди�
ним документом – свідоцтвом про право власності на квартиру. Для підтвердження
набутого в такий спосіб права не потребується вчинення будь�яких інших додаткових
юридичних дій. Власникам квартир немає необхідності створювати з цією метою
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Набуте громадянами право на квартири державного житлового фонду та належні

до них допоміжні приміщення є непорушним (стаття 41 Конституції України), забез�
печується державою і захищається судом (стаття 55 Конституції України).
4.3. Відповідно до Конституції України всі суб’єкти права власності рівні перед за�

коном. У багатоквартирних будинках, де не всі квартири приватизовані чи приватизо�
вані повністю, власник (власники) неприватизованих квартир (їх правонаступники) і
власники приватизованих квартир багатоквартирного будинку є рівноправними спів�
власниками допоміжних приміщень. Вони є рівними у праві володіти, користуватися і
розпоряджатися допоміжними приміщеннями. Ніхто з власників квартир немає пріо�
ритетного права користуватися та розпоряджатися цими приміщеннями, в тому чис�
лі і з питань улаштування мансард, надбудови поверхів і т. ін.
Аналізуючи порушені у конституційному зверненні і конституційному поданні пи�

тання щодо права власників приватизованих і неприватизованих квартир багато�
квартирних будинків та органів місцевого самоврядування і місцевих державних адмі�
ністрацій розпоряджатися допоміжними приміщеннями, а також конструктивними
елементами таких будинків (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, схо�
дові марші і т. ін.), Конституційний Суд України виходить з правової характеристики
спільного майна власників квартир, конкретизованої у Законі України «Про об’єднан�
ня співвласників багатоквартирного будинку».
Правовий режиммайна, що перебуває у спільній власності власників квартир, має

визначатися, відповідно до Конституції України (пункт 7 частини першої статті 92),
виключно законами України.
Згідно зі статтею19Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартир�

ного будинку» спільне майно власників квартир складається з неподільного та за�
гального майна. Неподільне майно перебуває у їх спільній сумісній власності і не під�
лягає відчуженню, загальне майно – у спільній частковій власності. Відповідно до
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цього Закону співвласники допоміжних приміщень мають право розпоряджатися ни�
ми в межах, встановлених зазначеним Законом та цивільним законодавством.
Таким чином, питання щодо згоди власників квартир – співвласників допоміжних

приміщень багатоквартирного будинку – на надбудову поверхів, улаштування ман�
сард і т. ін. з використанням при цьому конструктивних елементів будинку, як і на вчи�
нення інших дій стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо), має вирішуватися
відповідно до законів про власність та інших законів України, передусім Цивільного
кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 65, 67, 69, 93, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного звернення і конституційного подання положення час�
тини першої статті 1, положення пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду» треба розуміти так:
1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) пе�

редаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ни�
ми квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права
власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема
створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є

співвласником (співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками прива�
тизованих квартир.
1.3. Питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на надбудову по�

верхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій
стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до законів
України, які визначають правовий режим власності.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

«äåðæàâà çàáåçïå÷óº äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü
äîøê³ëüíî¿, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿,

âèùî¿ îñâ³òè â äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ»
(ñïðàâà ïðî äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü îñâ³òè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-4/2004
4 áåðåçíÿ 2004 ðîêó
¹ 5-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Рудьковського
Миколи Миколайовича – народного депутата України; залучених до участі у розгляді
справи представників: від Верховної Ради України – Устенка Олександра Андрійови�
ча, народного депутата України, голови підкомітету Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти; Селіванова Анатолія Олександровича, Постійного представ�
ника Верховної Ради України в Конституційному Суді України; від Президента Украї�
ни – Носова Владислава Васильовича, Постійного представника Президента України
в КонституційномуСуді України; від КабінетуМіністрів України – Богомолова Анатолія
Григоровича, Степка Михайла Филимоновича, Огнев’юка Віктора Олександровича,
заступників Міністра освіти і науки України, Воробйова Віктора Анатолійовича, на�
чальника Управління фінансів освіти, науки та культури Департаменту зведеного
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бюджету Міністерства фінансів України, Горбунової Лідії Миколаївни, заступника
Міністра юстиції України; від Міністерства освіти і науки України – Свириденка Анато�
ліяМихайловича, начальникаЮридичного відділуМіністерства освіти і науки України,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 50 народ�

них депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53
Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,
повної загальної середньої, професійно�технічної, вищої освіти в державних і кому�
нальних навчальних закладах».
Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України» стало конституційне подання народних депутатів України.
Підставоюдля розгляду справи згідно зі статтею93Закону України «ПроКонститу�

ційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпретації зазначених
положень частини третьої статті 53 Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідачаМалинникову Л.Ф., пояснення РудьковськогоМ.М.,
Устенка О.А., Селіванова А.О., Носова В.В., Богомолова А.Г., Огнев’юка В.О., Степ�
ка М.Ф., Воробйова В.А., Горбунової Л.М., Свириденка А.М. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 50 народних депутатів України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення по�
ложень частини третьої статті 53 Конституції Українищодо забезпечення доступності
і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, професійно�технічної, вищої
освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
У конституційному поданні, по�перше, наголошується, що хоча прийом дітей у до�

шкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють
(стаття 34 Закону України «Про освіту»), це не звільняє державу від зобов’язання «за�
безпечити обов’язкову початкову освіту», оскільки міжнародні акти «гарантують пра�
ва дітей на дошкільну освіту».
Крім того, народні депутати України стверджують,що недостатнє державнефінан�

сування та скорочення у зв’язку з цим мережі державних і комунальних дошкільних
освітніх закладів призвело до того, що громадяни, не маючи можливості влаштувати
дітей у ці заклади через їх недостатню кількість у певному населеному пункті, водно�
час не спроможні оплатити дошкільну освіту в закладах іншої форми власності.
По�друге, народні депутати України просять роз’яснити, чи включає гарантована

частиною третьою статті 53 Конституції України безоплатність повної загальної се�
редньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах «обов’язок держави
фінансувати витрати на забезпечення процесу навчання».
По�третє, суб’єкт права на конституційне подання зазначає, що «частина третя

статті 53 Конституції України не передбачає виключень з конституційного права на
безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах»,
тому звертається за роз’ясненням, чи «обсяг безоплатної вищої освіти (на конкурс�
ній основі) обмежується виключно обсягом державного замовлення» або ж «чи є
пріоритетним для державних і комунальних навчальних закладів забезпечення права
громадян безоплатно здобувати вищу освіту».

2. Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначив, що дер�
жава забезпечує здобуття безоплатної освіти лише у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах державної і комунальної форм власності. У навчальних закладах
інших форм власності держава забезпечує розвиток освіти не шляхом їх фінансуван�
ня, а засобами державного управління, які визначені у законодавстві про освіту.
Президент України вважає, що положення частини третьої статті 53 Конституції

України, яке стосується вищої освіти, та положення частини четвертої цієї статті про
конкурсну основу її здобуття слід розглядати з урахуванням положень частини другої
статті 43, частини другої статті 95 Конституції України, тобто безоплатне здобуття ви�
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щої освіти за рахунок державних коштів здійснюється «лише для суспільних потреб,
які визначаються обсягом державного замовлення на підготовку фахівців».
На думку Голови Верховної Ради України, державні гарантії доступності і без�

оплатності освіти у державних і комунальних навчальних закладах визначаються пе�
реважно фінансово�економічною спроможністю держави, проте бюджетні асигну�
вання на освіту держава зобов’язана забезпечувати у розмірі не менше 10 відсотків
національного доходу.
Держава і територіальна громада, як зазначається у листі Голови Верховної Ради

України до Конституційного Суду України, зобов’язані забезпечити фінансування до�
шкільних та загальноосвітніх навчальних закладів як їх власники. Разом з тим законо�
давством України не заборонено залучення державними і комунальними закладами
освіти додаткових джерел фінансування, зокрема, за надання додаткових освітніх
послуг. Такий же обов’язок щодо фінансування цих навчальних закладів лежить на
власниках, які самостійно повинні вирішувати питання їх реорганізації та фінансуван�
ня, у тому числі дошкільних навчальних закладів, створених колишніми державними
підприємствами та організаціями.
Голова Верховної Ради України звернув увагу на те, «що метою здобуття вищої осві�

ти в Україні є забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях», а
також, що «вищі навчальні заклади можуть здійснювати прийом студентів та слухачів
у межах чисельності, обумовленої ліцензією, з оплатою вартості навчання на договірній
основі».
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітет Верховної Ради

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
стверджують, що обсяг безоплатної вищої освіти в навчальних закладах державної і
комунальної форм власності (на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу) ре�
гулюється державним замовленням і фінансується за рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів. Положення частин другої, третьої статті 53 Конституції України
не покладають на державу обов’язку фінансування навчальних закладів інших форм
власності.
Позиція Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства

освіти і науки України, Міністерства фінансів України полягає в тому, що національ�
ним законодавством України реалізовано положення Конституції України щодо за�
безпечення доступності і безоплатності всіх видів освіти у державних і комунальних
навчальних закладах. Забезпечення фінансування зазначених у частині третій стат�
ті 53 Конституції України видів освіти здійснюється за відповідними державними
стандартами і нормативами за рахунок бюджетних асигнувань.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України Рудьковський М.М. під�
тримав викладені у конституційному поданні доводи і звернув увагу на неповноту
правового забезпеченняфінансування та розвитку освіти, що має наслідком звужен�
ня змісту і обсягу конституційного права на її здобуття.
Устенко О.А. висловив позицію Комітету Верховної Ради України з питань науки і

освіти, наголосивши на тому, що доступність освіти держава забезпечує як фінансу�
ванням державних і комунальних навчальних закладів, так і за допомогою залучення
різноманітних передбачених законом коштів, фондів тощо.
Носов В.В. і Селіванов А.О свої виступи закцентували на аргументах, викладених

відповідно у листах Президента України і Голови Верховної Ради України.
Богомолов А.Г., Огнев’юк В.О., СтепкоМ.Ф., Воробйов В.А., Горбунова Л.М., Сви�

риденко А.М. підтримали позицію Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України, інших залучених до участі у розгляді справи центральних органів вико�
навчої влади, звернувши увагу, зокрема, на те, що вища освіта, на їх думку, має за�
безпечити як соціальну, пов’язану з розвитком особистості, так і економічну функції
держави, що визначається процесом виробництва, підготовкою кваліфікованої ро�
бочої сили і наукових кадрів для потреб держави і суспільства в цілому.

4. Вирішуючи справу про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53
Конституції України щодо забезпечення державою доступності і безоплатності освіти
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в державних і комунальних навчальних закладах, Конституційний Суд України вихо�
дить з того, що Україна є демократичною, соціальною, правовою державою, в якій лю�
дина визнається найвищоюсоціальноюцінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, головним обов’язком якої є
утвердження і забезпечення прав і свобод людини (статті 1, 3 Конституції України).
4.1. Освіта визнається однією з пріоритетних сфер соціально�економічного, ду�

ховного та культурного розвитку суспільства.
Право на освіту – це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних

навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умо�
вах сучасного суспільства. Освіта – це цілеспрямований процес виховання і навчання
з метою набуття встановлених державою освітніх рівнів.
За положеннями статті 53 Конституції України право на освіту гарантовано кожно�

му (частина перша); держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,
повної загальної середньої, професійно�технічної, вищої освіти в державних і кому�
нальних навчальних закладах (частина третя). Право на освіту гарантується кожній
людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання
права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав люди�
ни (стаття 26), Міжнародному пакту про економічні, соціальні та культурні права
(стаття 13).
Освіта в Україні здійснюється згідно з законами України («Про освіту», «Про до�

шкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно�технічну освіту»,
«Про вищу освіту» тощо), іншими нормативно�правовими актами, якими, зокрема,
вирішуються питання створення мережі навчальних закладів освіти, їх фінансування,
оплати праці та встановлення державних соціальних гарантій і пільг для працівників
цих закладів.
4.2. Розглядаючи порушені у конституційному поданні питання, Конституційний

Суд України вважає, що при тлумаченні терміна «доступність» стосовно освіти в дер�
жавних і комунальних навчальних закладах слід виходити з граматичного визначення
слова «доступність» як «доступ для всіх отримати, користуватись, придбати щось»,
«відповідність силам, здібностям, можливостям кого�небудь».
Системний аналіз положень Конституції України, в яких вживається термін «до�

ступність», дає підстави для висновку, що поняття «доступність освіти» у частині тре�
тій статті 53 Конституції України означає створення державою можливостей для ре�
алізації права людини на освіту. При цьому необхідно зазначити, що доступність до�
шкільної і загальної середньої освіти є гарантією права кожного на здобуття такої
освіти, якому кореспондує обов’язок держави забезпечити реалізацію цього права.
Доступність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах полягає у
створенні державою відповідних умов для їх функціонування і розвитку, за яких особа
змогла б реалізувати своє право на здобуття вищої освіти на основі конкурсного від�
бору, з урахуванням своїх здібностей та інтересів у вільному виборі типу вищого на�
вчального закладу, напряму підготовки і спеціальності, профілю навчання.
Таким чином, виходячи із змісту поняття «доступність», яке вживається у положен�

нях Основного Закону України, відповідних законах про освіту, інших нормативно�
правових актах, Конституційний Суд України вважає, що доступність освіти за консти�
туційно�правовим смислом необхідно розуміти так, що нікому неможе бути відмовле�
но у праві на освіту, і держава має створити можливості реалізувати це право.
4.3. Аналізуючи положення статей Основного Закону України, де вживається тер�

мін «безоплатність», а також виходячи з тлумачення цього терміна в Рішенні Консти�
туційного Суду України від 29 травня 2002 року№ 10�рп/2002 (справа про безоплат�
ну медичну допомогу) Конституційний Суд України дійшов висновку, що «безоплат�
ність» зазначених у положеннях частини третьої статті 53 Конституції України рівнів
освіти у державних і комунальних навчальних закладах слід розуміти як можливість
здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь�якій фор�
мі за освітні послуги, відповідно до державного стандарту в межах тих видів освіти,
безоплатність яких визначена у цих положеннях. Забезпечення безоплатності освіти
на всіх рівнях є однією з гарантій її доступності.
Безоплатність здобуття громадянами освіти забезпечується фінансуванням на�
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вчальних закладів цих форм власності за рахунок державних і місцевих бюджетних
асигнувань згідно з визначеними законами та іншими правовими актами норматива�
ми їх фінансового і матеріально�технічного забезпечення, що, однак, не виключає
можливості фінансування галузі освіти за рахунок розвитку позабюджетних механіз�
мів залучення додаткових коштів, як це визначено законодавством про освіту.

5.Стосовно порушеного у конституційному поданні питання про застосування по�
ложень статті 53 Конституції України, за якими держава має забезпечити доступність
і безоплатність здобуття дошкільної освіти, зокрема щодо влаштування дітей у до�
шкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності, Конституційний
Суд України виходить з такого.
Аналіз положень статей Конституції України (статті 51, 52, 53) та прийнятих на їх

реалізацію законів України про освіту свідчить, що хоча відповідно до Закону України
«Про освіту» прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням
батьків або осіб, які їх замінюють (частина друга статті 34), тобто за вибором ними ти�
пу дошкільного навчального закладу чи форми навчання, це, проте, не обмежує пра�
ва дітей на освіту і не ставить здобуття дошкільної освіти в залежність від бажання
батьків. Як передбачено частиною першою статті 8 Закону України «Про дошкільну
освіту», сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших
навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог
Базового компонента дошкільної освіти.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про дошкільну освіту» та статті 14 Закону

України «Про освіту» на органи управління системою дошкільної освіти держава по�
кладає, зокрема, ведення обліку дітей дошкільного віку та контроль за виконанням
вимог щодо їх навчання. В Україні функціонує система безперервної освіти, обов’яз�
ковою первинною складовою частиною якої є дошкільна освіта. Громадяни мають
рівні права на її здобуття у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпоряд�
кування, типів і форми власності, а також у сім’ї (статті 4, 9 Закону України «Про до�
шкільну освіту»).
Щодо порушеного у конституційному поданні питання про збереження мережі до�

шкільних навчальних закладів, у тому числі недержавних і некомунальних, за рахунок
коштів державного і місцевого бюджетів, то, як вважає Конституційний Суд України,
забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти покладено на державу
лише щодо навчальних закладів державної і комунальної форм власності (частина
третя статті 53 Конституції України). Відповідно до частини другої статті 3 Закону
України «Про дошкільну освіту» держава тільки сприяє розвиткові та збереженнюме�
режі дошкільних навчальних закладів інших форм власності.
Тому частиноюшостою статті 16 зазначеного Закону забороняється безпідставна

ліквідація дошкільних навчальних закладів лише державної і комунальної форм влас�
ності. Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закла�
дів, у тому числі створених колишніми сільськогосподарськими колективними та дер�
жавними господарствами (несільськогосподарськими підприємствами, організаці�
ями), допускається лише у випадках і в порядку, визначених цим Законом.
Фінансування дошкільної освіти залежить від форми власності дошкільного на�

вчального закладу, обов’язокфінансування якого покладається на власника (заснов�
ника). Стосовно дошкільних навчальних закладів інших, ніж державної і комунальної,
форм власності рішення про ліквідацію приймається засновником (власником) за по�
годженням з відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.

6. У контексті положень статті 53 Конституції України, які передбачають обов’язко�
вість повної загальної середньої освіти (частина друга), забезпечення доступності і без�
оплатності повної загальної середньої освіти покладає на державу обов’язок створити
умови для безоплатного здобуття такої освіти в державних і комунальних навчальних за�
кладах (частина третя). На виконання зазначених положень Конституції України обов’яз�
ковою основною складовою безперервної освіти визнано загальну середню освіту (час�
тина друга статті 3 Закону України «Про загальну середню освіту»).
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Для забезпечення реалізації права кожного на обов’язкову повну загальну серед�
ню освіту та створення для цього належних умов держава сформувала систему за�
гальної середньої освіти (стаття 4 Закону України «Про загальну середню освіту»).
Нормативи матеріально�технічного та фінансового забезпечення загальноосвіт�

ніх навчальних закладів затверджуються Кабінетом Міністрів України згідно з Дер�
жавним стандартом загальної середньої освіти. Матеріально�технічна база цих за�
кладів фінансується за рахунок коштів їх засновників (власників). Фінансування за
визначеними нормативами, зміцнення матеріальної бази державних і комунальних
загальноосвітніх навчальних закладів передбачають покриття витрат на навчаль�
но�виховний процес за рахунок коштів відповідних бюджетів згідно з державними
стандартами освіти.
Конституційний Суд України у Рішенні від 21 листопада 2002 року № 18�рп/2002

(справа про безоплатне користування шкільними підручниками), виклавши свою по�
зицію щодо фінансування витрат на забезпечення загальноосвітніх закладів засоба�
ми навчання та навчальним обладнанням, зазначив, що обов’язок створити умови
для здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчаль�
них закладах Конституцією України покладено на державу.
Виходячи з того, що безоплатність і доступність повної загальної середньої освіти

в державних і комунальних навчальних закладах пов’язані з її обов’язковістю, держа�
ва повинна фінансувати у повному обсязі процес навчання учнів в межах Державного
стандарту загальної середньої освіти.

7. Конституційний Суд України вважає, що положення статті 53 Конституції Украї�
ни про забезпечення державою безоплатності вищої освіти в державних і комуналь�
них навчальних закладах необхідно розглядати у контексті гарантованого Основним
Законом України права на освіту та доступу громадян України до її здобуття в цих на�
вчальних закладах на конкурсній основі. За змістом положень цієї статті здобуття ви�
щої освіти не є обов’язковим. У Рішенні Конституційного Суду України від 21 листопа�
да 2002 року№ 18�рп/2002 саме з обов’язковістю повної загальної середньої освіти
пов’язана її безоплатність.
На виконання положень статті 23 Конституції України, якими гарантується право

людини на вільний розвиток своєї особистості, та частини третьої статті 53 Конститу�
ції України у законах України про освіту закріплено право на вільний вибірформи здо�
буття вищої освіти, виду вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціаль�
ності. Реалізація права громадян на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і
комунальних навчальних закладах здійснюється на конкурсній основі (частина чет�
верта статті 53 Конституції України).
За Конституцією України (частина друга статті 43) держава створює умови для під�

готовки кадрів за основними напрямами відповідно до суспільних потреб, на задово�
лення яких виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь�які
бюджетні видатки держави (частина друга статті 95). Виходячи з суспільних потреб та
розмірів бюджетних призначень, визначених у законі про Державний бюджет України,
формується державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за напря�
мами і спеціальностями відповідних освітньо�кваліфікаційних рівнів. Тому обсяги фі�
нансування вищих державних і комунальних навчальних закладів за рахунок бюджет�
них коштів пов’язані передусім з підготовкою такої кількості фахівців з вищою осві�
тою, яка визначається щорічно у державному замовленні.
Проте здобуття освіти в цих закладах не може обмежуватись лише обсягом дер�

жавного замовлення, фінансовою основою якого є бюджетні кошти. Підготовка фа�
хівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо�квалі�
фікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної і комунальної форм влас�
ності може здійснюватися також за рахунок інших джерел фінансування, не заборо�
нених законом, що є додатковим засобом здобуття і забезпечення права на вищу
освіту. У законодавстві України визначено, що понад установлений обсяг, який фі�
нансується за рахунок бюджетних коштів, вищі навчальні заклади можуть здійснюва�
ти прийом студентів у межах чисельності, обумовленої ліцензією, з оплатою вартості
навчання на договірній основі.
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Отже, безоплатність вищої освіти (безоплатність навчання) в державних і кому�
нальних навчальних закладах зобов’язує державу створити відповідні можливості, за
яких громадянин України на рівних конкурсних умовах (частина четверта статті 53
Конституції України) може здобути без внесення плати у будь�якій формі вищу освіту
в межах обсягу потрібних державі та суспільству фахівців.
На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�

тями 63, 67, 69 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :

1.В аспекті конституційного подання положення частини третьої статті 53 Консти�
туції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної за�
гальної середньої, професійно�технічної, вищої освіти в державних і комунальних на�
вчальних закладах» у контексті частин першої, другої, четвертої зазначеної статті
необхідно розуміти так:
– доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на прин�

ципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не мо�
же бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реаліза�
ції цього права;
– безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає

можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без вне�
сення плати у будь�якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня,
змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною
третьою статті 53 Конституції України.
Виходячи з положень частин другої, третьої статті 53 Конституції України, за якими

повна загальна середня освіта є обов’язковою і безоплатною, витрати на забезпе�
чення навчально�виховного процесу в державних і комунальних загальноосвітніх на�
вчальних закладах здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів відповід�
них бюджетів у повному обсязі.
Безоплатність вищої освіти означає,що громадянинмає право здобути її відповід�

но до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних на�
вчальних закладах на конкурсній основі (частина четверта статі 53 Конституції Украї�
ни) в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державного
замовлення).

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Â È Ñ Í Î Â Î Ê

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105
ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-23/2004
16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó
¹ 1-â/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу щодо відповідності законопроекту «Про
внесення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Приводом для розгляду справи згідно з статтею 159 Конституції України стало

надходження до Конституційного Суду України законопроекту «Про внесення змін
до Конституції України» для надання висновку щодо його відповідності вимогам ста�
тей 157 і 158 Конституції України.
Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 159 Конституції України є необ�

хідність висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту
«Про внесення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції
України для подальшого його розгляду Верховною Радою України.

Заслухавши суддю�доповідача Мироненка О.М. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України
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ó ñ ò à í î â è â :

1. Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про попереднє схвалення зако�
нопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4105)» від 24 грудня
2003 року № 1399�IV Верховна Рада України звернулась до Конституційного Суду
України з клопотанням надати висновок щодо відповідності вимогам статей 157 і 158
Конституції України законопроекту «Про внесення змін до Конституції України» (далі –
Законопроект).
У Законопроекті пропонується:
«І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,

№ 30, ст.141) такі зміни:
1) статті 76, 78, 81–83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112–115, 120 викласти в такій редакції:
«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день

виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом
останніх п’яти років.
Неможе бути обранимдоВерховної Ради України громадянин, якиймає судимість

за вчинення умисного злочину, якщоця судимість не погашена і не знята у встановле�
ному законом порядку.
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та закона�

ми України.
Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років»;

«Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути

на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад членів Кабінету
Міністрів України), займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю
(крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного орга�
ну чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання при�
бутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності

встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутат�

ського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцяти�
денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає
особисту заяву про складення повноважень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з
припиненням повноважень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі

України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до по�

рушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльно�
сті, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (ви�

борчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної пар�
тії (виборчого блоку політичних партій) або виходу (виключення) народного депутата
України із складу такої фракції;
7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі

дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної
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Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у

випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Вер�
ховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї
статті, – судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного де�

путата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно від�
сутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням су�
ду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії

(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу (виключення) народного депу�
тата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин

від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий

день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання новообраної
Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка
лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скли�

каються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на ви�
могу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Вер�
ховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзви�

чайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається
на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного

чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання
першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзви�
чайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та

Регламентом Верховної Ради України.
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження та поєд�

нання політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої
входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом од�

ного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що прово�
диться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протя�
гом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до Конституції

України вносить пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр�міністра
України, а також відповідно до Конституції України вносить пропозиції щодо кандида�
тур до складу Кабінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.
Засадиформування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депу�

татських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.
Депутатськафракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість на�

родних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має
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права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Кон�
ституцією»;

«Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом

ХІІІ цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73

цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, кон�

троль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту
про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково�технічного,

соціального, національно�культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України, обрання Президента України;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про

внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру,

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та
інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпіч�

менту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету

Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр�міністра України, Мі�

ністра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови Служби без�
пеки України, призначення за поданням Прем’єр�міністра України інших членів Ка�
бінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Дер�
жавного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного
майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку
Прем’єр�міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до

цієї Конституції;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно�

земнимдержавам таміжнародним організаціям, а також про одержання Україною від
іноземних держав, банків і міжнароднихфінансових організацій позик, не передбаче�
них Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко�

вої палати України;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ра�

ди України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотри�
мання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку

України за поданням Президента України;
19) призначення та звільнення половини складуРадиНаціонального банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачен�

ня і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної вибор�

чої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначенняфункцій Збройних

Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на�

правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підроз�
ділів збройних сил інших держав на територію України;
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24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом

України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному про�
куророві України, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення половини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів строком на десять років;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки

Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Кон�
ституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верхов�
ної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, відне�

сення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населе�
них пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самовря�

дування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України

указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її міс�
цевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцево�
стей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та

денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конститу�

цією;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу

народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради
України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного
складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної

Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апа�
рату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають

приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної влас�
ності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Кон�

ституції України віднесені до її відання»;

«Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш
як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ра�
ди України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та
прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися

Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також
протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або
протягом останньої сесії Верховної Ради України»;

«Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підго�
товки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання кон�
трольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депу�
татів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників,
заступників голів та секретарів цих комітетів.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові

спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять су�

спільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш
як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
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Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і
суду.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових

спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради

України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу�

татських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом трьох місяців Верховною Радою України відповідно до статті 103 Кон�

ституції України не обрано Президента України;
3) протягомшістдесяти днів після відставки КабінетуМіністрів України не сформо�

вано персональний склад Кабінету Міністрів України;
4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть роз�

початися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України прий�

мається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України,
його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України неможуть бути достроково припинені Пре�

зидентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради Украї�
ни та Президента України, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини
другої цієї статті»;

«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре�
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються

Верховною Радою України позачергово»;

«Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата України»;

«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України
відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Прези�
дента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покла�
дається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період
виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження,
передбачені пунктами 2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі
органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною

РадоюУкраїни, підконтрольний і підзвітнийВерховній Раді України у межах, передба�
чених Конституцією України.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами

України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу КабінетуМіністрів України входять Прем’єр�міністр України,
Перший віце�прем’єр�міністр, віце�прем’єр�міністри, міністри.
Прем’єр�міністр України призначається Верховною Радою України за поданням

Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр�міністра України вносить Пре�

зидент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді Украї�
ни, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фрак�
ції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер�

ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Мі�
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ністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр�
міністра України.
Прем’єр�міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її

на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною
Радою України.

Стаття 115. Прем’єр�міністр України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України.
Прем’єр�міністр України, інші члениКабінетуМіністрів Українимають право заяви�

ти Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем’єр�міністра України, прийняття Верховною Радою України резо�

люції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу
Кабінету Міністрів України. У цих випадках Прем’єр�міністр України зобов’язаний по�
дати Верховній Раді України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Верховною Радою України,

продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Ка�
бінету Міністрів України»;

«Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих
органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою
роботою (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а також викла�
дацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного
органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання
прибутку.
Члени КабінетуМіністрів Україниможуть суміщати своюпосаду з мандатом народ�

ного депутата України.
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших

центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за�
конами України»;

2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції:
«Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю берез�

ня п’ятого року повноважень Верховної Ради України»;
3) частину третю статті 88 викласти в такій редакції:
«Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон�

ституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України»;
4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:
«Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий ВерховноюРадою

України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент Украї�
ни зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягомдесяти днів. У ра�
зі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно опри�
люднюється Головою Верховної Ради України за його підписом»;

5) у статті 103:
а) частину першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
«Стаття 103. Президент України обирається Верховною Радою України.
Президент України вважається обраним, якщо за його обрання шляхом таємного

голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер�
ховної Ради України.
Президент України обирається строком на п’ять років».
У зв’язку з цим частини другу–шосту вважати відповідно частинами четвертою–

восьмою;
б) частину сьому викласти в такій редакції:
«У разі дострокового припинення повноважень Президента України обрання Пре�

зидента України проводиться в період дев’яноста днів з дня припинення повнова�
жень»;

6) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 8–12 викласти в такій редакції:
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«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених
Конституцією України;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення
Верховною Радою України Прем’єр�міністра України в строк не пізніше ніж на п’ят�
надцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборо�

ни України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України

Генерального прокурора України;
12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Голови Служби

безпеки України»;
пункт 14 виключити;
пункти 15, 16, 19, 22 і 30 викласти в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів КабінетуМіністрів України з мотивів невідповідності Консти�

туції і законам України, актам Президента України з одночасним зверненням до Кон�
ституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
«19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у

разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань»;
«22) призначає половину складу Конституційного Суду України»;
«30) має право ветощодо прийнятих ВерховноюРадою України законів (крім зако�

нів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повтор�
ний розгляд Верховної Ради України»;
б) частину четверту викласти у такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами

5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр�міністра України і міністра,
відповідального за акт та його виконання»;

7) статтю 116 доповнити пунктами 91, 92 і 93 такого змісту:
«91) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів вико�
навчої влади;
92) призначає на посади відповідно до Конституції України та звільняє з посад за

поданнямПрем’єр�міністра України керівників центральних органів виконавчої влади,
які не входять до складу Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміні�
страцій;
93) призначає половину складу Ради Національного банку України»;
8) у статті 118:
а) частини четверту, восьму–десяту викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр�міністра України»;
«Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до за�
кону скасовані Президентом України, Кабінетом Міністрів України або головою міс�
цевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої

державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і
дає обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві

третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає
рішення про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації»;

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням за�

конів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами»;
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10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
«Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на по�

саду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом Украї�
ни. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві Ук�
раїни, що має наслідком його відставку з посади»;

11) у статті 126:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Судді обираються на посади строком на десять років, крім суддів Конституційно�

го Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше»;
б) пункт 2 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а суддями Конституційного Суду

України та Верховного Суду України – сімдесяти років»;
12) частину першу статті 128 викласти в такій редакції:
«Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здій�

снюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду
України, обираються Верховною Радою України строком на десять років у порядку,
встановленому законом»;

13) частину першу статті 141 викласти в такій редакції:
«До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депута�

ти, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загаль�
ного, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
чотири роки»;

14) частину другу статті 148 викласти в такій редакції:
«Президент України, Верховна Рада України призначають по дев’ять суддів Кон�

ституційного Суду України»;
15) доповнити розділом ХVІ «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Кон�

ституції України» такого змісту:

«РОЗДІЛ ХVІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ,
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

1. Зміни до Конституції України, що вносяться Законом України від _______________
«Про внесення змін до Конституції України», набирають чинності через чотири місяці
після його прийняттяВерховноюРадоюУкраїни, за винятком випадків, передбачених
цим розділом.
2. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних депута�

тів України обирається у 2006 році на основі загального, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування на засадах пропорційної системи з обранням
народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих
блоків політичних партій відповідно до закону.
3. Строк повноваженьВерховної Ради України, обраної у 2002 році, – чотири роки.
Частина п’ята нової редакції статті 76 Конституції України набирає чинності з дня

набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
4. Президент України відповідно до змін до Конституції України, внесених цим За�

коном, обирається Верховною Радою України в тримісячний строк після набуття пов�
новажень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
5. Президент України на чергових виборах в останню неділю жовтня 2004 року

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування.
Президент України набуває повноважень відповідно до цього Закону після вступу

на пост за результатами виборів Президента України у 2004 році.
6. Повноваження Президента України, обраного у 2004 році, припиняються з мо�
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менту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у
2006 році.
7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продов�

жують виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конституцією
строку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та Вер�
ховна Рада України призначають по три нових судді Конституційного Суду України.
У разі дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду Украї�

ни, призначених з’їздом суддів України, нові судді Конституційного Суду України при�
значаються почергово Президентом України та Верховною Радою України.
8. Зміни щодо обрання суддів строком на десять років застосовуються до суддів,

які обираються, починаючи з дня набрання чинності Законом України від ____________
«Про внесення змін до Конституції України».

2. Конституційний Суд України 5 листопада 2003 року надав Висновок№ 2�в/2003
на Законопроектщодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції Украї�
ни. Але під час попереднього схвалення Законопроекту більшістю від конституційно�
го складу Верховної Ради України 24 грудня 2003 року до нього було внесено певні
доповнення, зміни і поправки. У зв’язку з цим подальший розгляд Законопроекту
можливий лише після нової його перевірки Конституційним Судом України на пред�
мет відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

3. 3 лютого 2004 року Верховна Рада України ухвалила Постанову Верховної Ради
України№ 1403�ІV «Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України
«Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
(реєстр.№4105)», виклавши пункт 1 ПостановиВерховної Ради України від 24 грудня
2003 року у такій редакції:
«1. Доопрацьований відповідно доПостанови Верховної Ради України від 26 грудня

2002 року «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по
опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України» за�
конопроект про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4105), за винятком
змін, що стосуються виборів Президента України Верховною Радою України (до стат�
ті 103, слів «обрання Президента України» у пункті 7 статті 85, пункту 2 частини другої
статті 90, слів «за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини другої цієї
статті» у частині четвертій статті 90, пунктів 4, 5 і 6 розділу ХVI «Прикінцеві положення,
які стосуються змін до Конституції України»), строків, на які обираються судді Верхов�
ною Радою України (пункт 27 статті 85, частина четверта статті 126, частина перша
статті 128, пункт 8 розділу ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Консти�
туції України»), попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України».
Зазначена Постанова Верховної Ради України під час розгляду Конституційним

Судом України справи врахована.

4. Порівняльний аналіз пропонованих у Законопроекті приписів частин третьої і
четвертої статті 76, частин першої і третьої статті 78, частини першої, пунктів 1, 3 час�
тини другої статті 81, частин першої, другої і першого речення частини третьої стат�
ті 82, частин першої і четвертої статті 83, пунктів 1–3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 17–23, 28–31,
33–35 частини першої статті 85, частини першої статті 88, частин другої–п’ятої стат�
ті 89, частини першої статті 90, частини другої статті 93, частини третьої статті 113,
частини п’ятої статті 114, частини третьої статті 120 Конституції України дає підстави
констатувати, що вони повністю збігаються з відповідними положеннями статей 76,
78, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 113, 114, 120 чинної Конституції України.

5.Стосовно змін і доповнень до Конституції України, передбачених у Законопроек�
ті щодо частин першої, другої та п’ятої статті 76, другого речення частини третьої
статті 82, частин другої, третьої та п’ятої статті 83, пунктів 15, 16, 24–26 частини пер�
шої статті 85, частини другої статті 87, частини третьої статті 88, першого абзацу і
пунктів 3, 4 частини другої статті 90, частини першої статті 93, пунктів 8, 10, 11, 15, 16,
22 частини першої статті 106, частин першої та другої статті 113, частин першої, дру�
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гої та четвертої статті 114, частин першої–третьої статті 115, частин четвертої, дев’я�
тої статті 118, частини першої статті 122, частини першої статті 141, частини другої
статті 148, пунктів 1, 2, абзацу другого пункту 3, абзацу першого пункту 7 розділу ХVI
«Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України», то ці зміни і до�
повнення визнані у Висновку Конституційного Суду України від 5 листопада 2003 року
№ 2�в/2003 такими, що відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

6. Низка змін і доповнень до Конституції України, викладена у Законопроекті, вне�
сена відповідно до пропозицій Конституційного Суду України, висловлених у згада�
ному Висновку, і не суперечить статтям 157 і 158 Конституції України. Це стосується і
нової редакції частини першої статті 77, і додаткової частини десятої статті 83, і нових
редакцій статті 112, частини третьої статті 114, частини другої статті 120, пункту 5
статті 121, і відновлення приписів частин другої–п’ятої статті 89 Конституції України.

7.До деяких положень Законопроекту, вже визнаних КонституційнимСудом Украї�
ни такими,що відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, внесено по�
правки, які не впливають на раніше пропонований зміст тексту Законопроекту, а от�
же – і не суперечать вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Йдеться про певні
уточнення формулювань частини четвертої статті 78, пунктів 2, 4–7 частини другої,
частин третьої–шостої статті 81, частиншостої–дев’ятої статті 83, пунктів 4, 12, 32, 36,
37 частини першої, частини другої статті 85, частини першої статті 87, частини першої
статті 89, пункту 1 частини другої та частини третьої статті 90, статті 98, пунктів 12, 19,
30 частини першої статті 106, додаткових пунктів 91, 92, 93 статті 116, частини десятої
статті 118, частини першої статті 120, пункту 2 частини п’ятої статті 126 та абзацу пер�
шого пункту 3, абзацу другого пункту 7 розділу ХVI Конституції України.

8. Наслідком доопрацювання Законопроекту після надання Висновку Конститу�
ційного Суду України від 5 листопада 2003 року № 2�в/2003 є зміни і доповнення, які
потребують додаткової їх перевірки на предмет відповідності вимогам статей 157 і
158 Конституції України.
Таку перевірку Конституційним Судом України було здійснено щодо вилучення

пропонованого раніше суб’єктом права законодавчої ініціативи припису пункту 9
розділу ХVI Конституції України «органи прокуратури України виконують повноважен�
ня, передбачені пунктом 5 статті 121 цього Закону, протягом п’яти років з дня на�
брання ним чинності», а також таких сформульованих у Законопроекті змін і допов�
нень до Конституції України:
– у частині другій статті 78 і частині другій статті 120 Законопроектом передба�

чається, що народні депутати України можуть обіймати посади членів Кабінету Міні�
стрів України, а члени КабінетуМіністрів Україниможуть суміщати свою посаду з ман�
датом народного депутата України. Посади керівників інших центральних органів ви�
конавчої влади з цих приписів виключено;
– у частині четвертій статті 94 Законопроект передбачає невідкладне офіційне

оприлюднення Головою Верховної Ради України за його підписом закону, який Пре�
зидент України не підписав у встановлений термін;
– у пункті 9 частини першої статті 106 та частині третій статті 114 Законопроект

немістить, як пропонувалося раніше, проведенняПрезидентомУкраїни консультацій
з керівниками коаліції депутатських фракцій і депутатських груп при внесенні подан�
ня про призначення Верховною Радою України Прем’єр�міністра України;
– у частині четвертій статті 106 Законопроект не передбачає необхідність скріп�

лення підписами Прем’єр�міністра України і міністра, відповідального за акт та його
виконання, акта Президента України про припинення повноваження Верховної Ради
України;
– у частині четвертій статті 115 Законопроектом виключається словосполучення

«не довше ніж шістдесят днів», протягом яких Кабінет Міністрів України, відставку
якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноважен�
ня до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України;
– у частині восьмій статті 118 Законопроект передбачає, що рішення голів місце�
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вих державних адміністрацій, які суперечать Конституції та законам України, іншим
актам законодавства України, можуть бути скасовані відповідно до закону не тільки
Президентом України чи головою місцевої державної адміністрації вищого рівня, а й
Кабінетом Міністрів України.
Після перевірки цих змін і доповнень Конституційний Суд України дійшов виснов�

ку, що всі вони не суперечать вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

9. Залишення без змін Постановою Верховної Ради України «Про внесення допов�
нення до Постанови Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроек�
ту про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4105)» від 3 лютого 2004 року
№ 1403�IV чинних приписів пунктів 7, 27 частини першої статті 85, статті 103, частини
четвертої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України і скасування про�
понованих раніше у Законопроекті деяких нових положень, сформульованих у додат�
кових редакціях пункту 2 частини другої, частини четвертої статті 90, пунктів 4–6 і 8
розділу ХVI, неможуть вважатися змінами і доповненнями до чинної Конституції Украї�
ни, оскільки залишають її приписи незмінними.

10. Разом з тим Конституційний Суд України констатує наявність у Законопроекті
певних неузгодженостей у самому його тексті і з приписами чинної Конституції Украї�
ни. Але усунення такого роду неузгодженостей, оскільки вони не скасовують і не об�
межують прав і свобод людини і громадянина, не спрямовані на ліквідацію незалеж�
ності чи на порушення територіальної цілісності України, виходить за межі повно�
важень Конституційного Суду України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 155, 159 Конституції України,
статтями 51, 63, 66, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

ä ³ é ø î â â è ñ í î â ê ó :

1. Визнати наведений у мотивувальній частині цього Висновку законопроект «Про
внесення змін до Конституції України» (Постанови Верховної Ради України «Про по�
переднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр.
№ 4105)» від 24 грудня 2003 року№ 1399�IV, «Про внесення доповнення до Постано�
ви Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення
змін до Конституції України (реєстр. № 4105)» від 3 лютого 2004 року№ 1403�IV), та�
ким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

2. Висновок Конституційного Суду України є остаточним і не може бути оскарже�
ний.

Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Кон�
ституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñàâåíêà Ì.Ä.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105
ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

1. Конституція України займає особливемісце в національній правовій системі. Це
зумовлено предметом її правового регулювання, проголошеними нею принципами,
ідеями, мета яких – забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Норми Кон�
ституції України мають найвищу юридичну силу і пряму дію.
Конституцію України не можна ототожнювати із звичайним (ординарним) зако�

ном. Вона є Основним Законом України, і цей статус визначено в її преамбулі. Кон�
ституція України – правовий стандарт (еталон) правової демократичної держави,
якому мають відповідати всі інші нормативно�правові акти. Цей документ повинен
бути взірцем високої юридичної техніки, системності, логічності викладення її змісту,
не містити правових колізій.
Відмінність Конституції України від інших законів підтверджується виокремленням

повноважень Верховної Ради України, а також різними парламентськими процедура�
ми. Порядок внесення змін до Конституції України встановлено пунктом 1, а прийнят�
тя законів – пунктом 3 частини першої статті 85 Конституції України.
Внесення змін до Конституції України має здійснюватися за процедурою, перед�

баченою Розділом ХІІІ Конституції України, і вона істотно відрізняється від процедури
прийняття законів (законодавчого процесу). Це свідчить про те, що внесення змін до
Конституції України є самостійною парламентською процедурою, за якою повинні
розглядатися всі пов’язані з цим процесом питання.

2. Однією з основних засад судочинства є законність (пункт 1 частини третьої
статті 129 Конституції України).
Принцип законності конституційного судочинства полягає у вирішенні справ су�

дом на основі Конституції та законів України, норми яких мають неухильно додержу�
ватися.
Конституційний Суд України (далі – Суд) може розглядати справи з питань, відне�

сених до його компетенції, за клопотанням суб’єктів права на конституційне подання,
звернення, визначених Конституцією України та Законом України «Про Конституцій�
ний Суд України» (далі – Закон), і за належно оформленим поданням, зверненням.
Відсутність права на конституційне подання, конституційне звернення, невідпо�

відність їх вимогам, передбаченим Конституцією України і Законом, а також непід�
відомчість Суду питань, порушених у конституційному поданні, зверненні, є підстава�
ми для відмови у відкритті провадження у справі (стаття 45 Закону).
Підвідомчість питання про надання Судом висновку щодо відповідності законо�

проекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конститу�
ції України визначено статтею 159 Конституції України, згідно з якою законопроект
може розглядатися Верховною Радою України лише за наявності висновку Суду.
Однак ні в Основному Законі України, ні в Законі не визначено, хто може звертати�

ся з клопотанням про надання висновку щодо відповідності законопроекту про вне�
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ñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.
Êð³ì òîãî, Çàêîíîì íå âðåãóëüîâàí³ îñîáëèâîñò³ ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó Ñóäîì öüîãî ïè-
òàííÿ. Òîáòî â íîðìàòèâíîìó ðåãóëþâàíí³ ìàº ì³ñöå ïðîãàëèíà, ÿêà ìîæå áóòè çàïîâ-
íåíà â çàêîíîäàâ÷îìó ïîðÿäêó.
Незважаючи на це Суд у Рішенні від 9 червня 1998 року у справі за конституційним

поданнямПрезидента Українищодо офіційного тлумачення положень частини другої
статті 158, статті 159 Конституції України зазначив, що тільки Верховна Рада України
може звернутися з питань надання Судом висновку щодо відповідності законопроек�
ту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції
України. При цьому Суд зробив застереження, що форма таких звернень потребує
законодавчого врегулювання.
Таким чином, Суд визначив суб’єкта права на конституційне звернення з питань

надання висновків стосовно законопроектів про внесення змін до Конституції Украї�
ни, чим фактично виписав норму закону.
Принцип законності судочинства поширюється також і на склад суду, який здійс�

нює правосуддя.
В резолютивній частині вказаного Рішення Суд унормував і парламентську проце�

дуру розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України, вказавши,
що у разі внесення в процесі розгляду поправок до нього, цей законопроект прийма�
ється за наявності висновку Суду, що законопроект з внесеними до нього поправка�
ми відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Постановою Верховної Ради України «Про деякі питання порядку підготовки зако�

нопроектів про внесення змін до Конституції України до розгляду Верховної Ради
України» від 11 липня 2003 року врегульовані окремі питання процедури внесення
змін до Конституції України, а також визначено, що зареєстрований законопроект
про внесення змін до Конституції України невідкладно направляється суб’єктом пра�
ва законодавчої ініціативи, який подав цей законопроект до Верховної Ради України,
або ГоловоюВерховної Ради України доСуду для надання висновкущодо відповідно�
сті його тексту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Цією постановою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики до�

ручено розробити до 15 жовтня 2003 року законопроект стосовно процедури розгля�
ду законопроектів про внесення змін до Конституції України.
Особливістю конституційного судочинства є обмежене коло суб’єктів, які можуть

ініціювати розгляд питань, віднесених до компетенції конституційної юстиції. Право
на звернення доСуду встановлюється КонституцієюУкраїни (статті 150, 151) та Зако�
ном (статті 40, 41, 43).
Виключно законами України визначається судочинство (пункт 14 частини першої

статті 92 Конституції України), а також процедура розгляду справ Судом (стаття 153
Конституції України).
Наведене дає підстави стверджувати, що визначення суб’єктів права на конститу�

ційне звернення з питань надання Судом висновківщодо законопроектів про внесен�
ня змін до Конституції України рішенням єдиного органу конституційної юрисдикції в
Україні та постановою Верховної Ради України суперечать Конституції України.
Висновки, надані за зверненнями неналежних суб’єктів, у тому числі суб’єктів, ви�

значених рішенням Суду та постановою Верховної Ради України, не можна вважати
легітимними.

3. У конституційному провадженні Суд зобов’язаний перевірити додержання вста�
новленої законом процедури розгляду Верховною Радою України законопроектів
про внесення змін до Конституції України, щоб виключити можливість визнання від�
повідного закону неконституційним у зв’язку з порушенням процедури його розгляду
до надання висновку Судом і не піддавати сумніву його легітимність.
Законопроект про внесення змін до Конституції України був попередньо схвале�

ний Верховною Радою України 24 грудня 2003 року і направлений до Суду для надан�
ня висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Стосовно цього законопроекту і повинен даватися висновок. Постановою Верхов�

ної Ради України «Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України
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«Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
(реєстр. № 4105)», прийнятою 3 лютого 2004 року на позачерговій сесії Верховної
Ради України, схвалений законопроект про внесення змін до Конституції України бу�
ло змінено і з нього виключено положення, які стосуються виборів Президента Украї�
ни Верховною Радою України, строків обрання суддів Верховною Радою України. Та�
кий законопроект також був направлений до Суду.
Відповідно до статті 155 Конституції України законопроект про внесення змін до

Конституції України тільки один раз попередньо схвалюється на одній черговій сесії і
приймається на наступній черговій сесії Верховної Ради України. Неодноразового
схвалення одного і того ж законопроекту Основний Закон України не передбачає.
Верховна Рада України, вдруге попередньо схваливши законопроект про внесення
змін до Конституції України (реєстр. № 4105) на позачерговій сесії Верховної Ради
України, порушила встановлену Конституцією України процедуру внесення змін до
Конституції України.
Отже, Постанова Верховної Ради України «Про внесення доповнення до Постано�

ви Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення
змін до Конституції України (реєстр. № 4105)» прийнята з порушенням вимог стат�
ті 155 Конституції України, і Суд не повинен давати висновок на попередньо схвале�
ний цією постановою законопроект про внесення змін до Конституції України або
враховувати внесені нею корективи до раніше схваленого нею законопроекту.
Законопроект про внесення змін до Конституції України, стосовно якого надано

висновок щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України,
не ідентичний за текстом законопроекту, попередньо схваленому Постановою Вер�
ховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до
Конституції України (реєстр. № 4105)». Таким чином, висновок фактично надано що�
до законопроекту, який був попередньо схвалений з порушенням встановленої Кон�
ституцією України процедури на позачерговій сесії Верховної Ради України, тому він
є нелегітимним.

4. Зміни до Конституції України повинні вноситися за процедурою, встановленою
Конституцією (розділ ХІІІ). Деталізація цієї процедури має здійснюватися законами.
Необхідність врегулювання процедури внесення змін доОсновного Закону України

виключно Конституцією України і законами зумовлена приписами Основного Закону
України про здійснення органами законодавчої, виконавчої та судової влади своїх
повноважень у встановлених ниммежах і відповідно до законів України (стаття 6); обо�
в’язку, зокрема, органів державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
(стаття 19); про встановлення порядку роботи Верховної Ради України Конституцією
України та законом про регламент Верховної Ради України (стаття 82).
Відповідними законами необхідно встановити досконалу процедуру внесення змін

до Конституції України. Ними повинно чітко визначатися, на якій стадії і хто має звер�
татися до Суду про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158
Конституції України законопроекту про внесення змін до Конституції України, форми
звернення.
Законом встановлено дві письмові форми звернення до Суду: конституційне по�

дання і конституційне звернення, а також вимоги до їх оформлення (статті 38, 39, 42).
Виходячи з принципу рівності всіх перед законом і судом за цими формами має

відбуватися звернення до Суду з усіх питань, віднесених до його повноважень.
Цей Висновок дано Судом на підставі названих вище постанов Верховної Ради

України про направлення до Суду попередньо схвалених законопроектів та листів Го�
лови Верховної Ради України про направлення тексту попередньо схваленого зако�
нопроекту про внесення змін до Конституції України від 26 грудня 2003 року та про
направлення Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2004 року для враху�
вання при наданні висновкущодо відповідності статтям 157 і 158 Конституції України,
направленого 27 грудня 2003 року законопроекту про внесення змін до Конституції
України від 4 лютого 2004 року. Зазначені документи не тільки не відповідають вста�
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новленим законом вимогамщодоформи звернення, а й не містять навіть клопотання
про надання висновку.
Висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції Ук�

раїни статтям 157 і 158 Конституції України повинен надаватися Судом до початку
розгляду питання про його попереднє схвалення. Розгляду такого законопроекту має
передувати опрацювання його в комітетах Верховної Ради України, попереднє обго�
ворення на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Це дозволить забезпечити
системність внесення змін, високу юридичну техніку викладення запропонованих у
законопроекті змін, ефективність реалізації запропонованих змін після їх прийняття,
не допустити колізії в Конституції України, досягти консенсусу щодо запропонованих
змін до Конституції України представлених у парламенті політичних сил.
На розгляд для попереднього схвалення необхідно вносити повністю підготовле�

ний для прийняття законопроект про внесення змін до Конституції України, за анало�
гом законодавчої процедури, як на третє читання.
Якщо під час розгляду до законопроекту будуть внесені зміни, то висновок Суду

повинен надаватися до його попереднього схвалення. На наступній черговій сесії
Верховної Ради України законопроект лише приймається, і до нього не можна вноси�
ти зміни.
Якщо використовувати передбачену Регламентом Верховної Ради України, за�

твердженим Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року, законодав�
чу процедуру, то може виникнути часова проблема прийняття закону про внесення
змін до Конституції України.
У разі прийняття такого закону у трьох читаннях не можна виключити внесення до

нього змін на цих стадіях, а отже – і необхідність висновку Суду, що може розтягнути�
ся в часі за межі сесій, а відтак – і неможливості прийняття закону.
Законом необхідно визначити і межі перевірки, зокремащодо положень, які відпо�

відають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, але не узгоджуються з іншими
положеннями Конституції України, її принципами, ідеями. Йдеться про включення до
висновку відповідних застережень.
У Висновку такожміститься застереження про наявність певних неузгодженостей у

тексті законопроекту без їх розкриття. На мій погляд, такі застереження Суд зобов’я�
заний робити, і вони повинні мати обов’язковий характер.
Однією з функцій конституційної юстиції є правова охорона Конституції України.

Надаючивисновокщодо законопроекту про внесення змін доКонституції України, Суд
не може залишити без уваги зміни, які призведуть до колізії норм Основного Закону
України, викладені нечітко, і їх потрібно буде обов’язково тлумачити, ставити під сум�
нів здатність органів державної влади здійснювати своїфункції, повноваження тощо.
Зокрема, законопроект про внесення змін до Конституції України передбачає змі�

ну порядку формування Конституційного Суду України Президентом України та Вер�
ховною Радою України, позбавляючи цього права органи суддівського самовряду�
вання, умовно кажучи, судову владу, носіїв якої вони репрезентують. Це не тільки
не узгоджується з конституційним принципом здійснення державної влади на заса�
дах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, на що вказувалося у попередньому
Висновку Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (ре�
єстр. № 4105), а й може призвести до його надмірної політизації в разі призначення
на посади суддів прихильників політичних сил, які представляють «парламентську
більшість» та Президента України.
Це негативно може вплинути на стан конституційної законності, особливо якщо і

Президент України, і «парламентська більшість» представлятимуть одні й ті самі по�
літичні сили. Не можна виключити того, що суд буде «освячувати», точніше визнавати
конституційними, акти парламенту і глави держави за очевидної (явної) їх неконсти�
туційності. Нарешті, формування Суду двома органами у разі конфронтації між ними
може призвести з часом до блокування його діяльності шляхом непризначення суд�
дів одним з них, що вже мало місце у практиці становлення конституційної юстиції до
прийняття Конституції України.
У законопроекті про внесення змін до Конституції України нечітко викладено

пункт 15 частини першої статті 106. Ним до повноважень Президента України відне�
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сено право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності їх
не тільки Конституції України, а й законам України, актам Президента України з одно�
часним зверненням до Суду щодо їх конституційності. За змістом такої редакції кон�
ституційність актів Кабінету Міністрів України охоплює також їх відповідність законам
України та актам Президента України, тобто включає законність таких актів. Це поло�
ження не узгоджується зі статтею 150 Конституції України, якою конституційність,
зокрема актів Кабінету Міністрів України, визначена як відповідність виключно Кон�
ституції України.
Подібна неузгодженість (колізія) існує і в чинному Основному Законі України між

статтею 150 та частиною другою статті 137, яка надає право Президенту України зу�
пиняти дію нормативно�правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
з мотивів невідповідності їх не тільки Конституції України, а й законам України з одно�
часним зверненням до Судущодо їх конституційності. Цю колізію необхідно усунути в
законопроекті про внесення змін до Конституції України.
З наведеного можна зробити висновок, що зміни до Конституції України мають

вноситися за досконалою, встановленою Конституцією та законами України, проце�
дурою. Висновкищодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України вимогам статей 157 і 158 Конституції України мають надаватися Судом за
процедурою, встановленою законом. До законодавчого врегулювання процедури
розгляду цього питання Суд має відмовляти у відкритті провадження у справі щодо
надання таких висновків. Це дозволить уникнути можливих інсинуацій щодо легітим�
ності закону про внесення змін до Конституції України, забезпечити ефективність ре�
алізації її нових положень, зберегти високу повагу до Основного Закону України.

Суддя Конституційного Суду України М. Савенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Øàïîâàëà Â.Ì.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105
ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

1. Порядок надання Висновку Конституційного Суду України у справі про законо�
проект № 4105 з внесеними до нього поправками (далі – Висновок) є таким, що не
відповідає попередній практиці розгляду єдиним органом конституційної юрисдикції
законопроектів про внесення змін до Конституції України.
У пункті 3 мотивувальної частини Висновку йдеться, зокрема, про те, що Постано�

ва Верховної Ради України «Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради
України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
України (реєстр. № 4105)» від 3 лютого 2004 року№ 1403�ІV, яка була прийнята пар�
ламентом на позачерговій (за визначенням) сесії, «при розгляді Конституційним Су�
дом України справи по суті врахована» (третій абзац). При цьому до Конституційного
Суду України замість зміненого за Постановою Верховної Ради України від 3 лютого
2004 року № 1403�ІV законопроекту про внесення змін до Конституції України було
направлено текст цієї Постанови. Внаслідок ситуації, що виникла, Конституційний
Суд України розглядав на предмет надання висновку, передбаченого статтею 159
Конституції України, не тільки направлений згідно з Постановою Верховної Ради
України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
України (реєстр. № 4105)» від 24 грудня 2003 року № 1399�ІV законопроект про вне�
сення змін до Конституції України, а й направлену йому Постанову Верховної Ради
України від 3 лютого 2004 року № 1403�ІV, якою змінено згадуваний законопроект.
Така «самодіяльність» не передбачена Конституцією України, адже за смислом стат�
ті 159 оцінці Конституційним Судом України підлягає виключно законопроект про
внесення змін до Конституції України.
Тим самим, на мою думку, можуть виникнути питання щодо легітимності подаль�

ших дій уповноважених державних органів і посадових осіб у процесі розгляду та при�
йняття законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр.№ 4105). До
того ж Конституційний Суд України залишив поза коментарем той факт, що поперед�
ньо схвалений законопроект про внесення змін до Конституції України було змінено
на позачерговій (за визначенням) сесії Верховної Ради України. Відповідний комен�
тар мав би відіграти роль концептуальної основи Висновку, адже положення стат�
ті 155 Конституції України, за змістом якого попередньо схвалений законопроект про
внесення змін до Конституції України приймається на наступній черговій сесії Вер�
ховної Ради України, не виглядає формальним. Як свідчить світовий досвід конститу�
ціоналізму, аналогічні положення засвідчують так звану жорсткість основного закону
і мають забезпечувати зваженість його ревізії, узгодженість змін із з’ясованими су�
спільними потребами.

2. У пункті 10мотивувальної частиниВисновку зазначено,що «КонституційнийСуд
України констатує наявність у Законопроекті певних неузгодженостей у самому його
тексті і з приписами чинної Конституції України. Але усунення такого роду неузгодже�
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ностей, оскільки вони не скасовують і не обмежують прав і свобод людини і громадя�
нина, не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної ці�
лісності України, виходить за межі повноважень Конституційного Суду України».
Однак практично в усіх попередніх висновках Конституційного Суду України були
сформульовані так звані застереження за змістом пропонованих конституційних по�
правок, які не були пов’язані з вимогами статті 157 Конституції України. Важливим є й
те, що деякі положення законопроекту про внесення змін до Конституції України (ре�
єстр. № 4105) можна характеризувати як суперечливі з огляду на вимогу статті 157
Конституції України, за змістом якої зміни до Конституції України не повинні передба�
чати скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.
Наприклад, законопроект про внесення змін до Конституції України, направлений

до Конституційного Суду України згідно з Постановою Верховної Ради України від
24 грудня 2003 року№ 1399�ІV, містить пропозиції щодо нової редакції статті 83 Кон�
ституції України. Зокрема, передбачається, що у Верховній Раді України «за резуль�
татами виборів і на основі узгодження та поєднання політичних позицій формується
коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України». Така коаліція «відповід�
но до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури
Прем’єр�міністра України, а також відповідно до Конституції України вносить пропо�
зиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України та є відповідальною за
його діяльність». Водночас пропонується встановити, що «депутатська фракція у
Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України
від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією». Очевидно, що
словосполучення «депутатська фракція» є невдалим з огляду на вимоги семантики,
адже за загальним смислом фракція – це частина чогось. Тому, ймовірно, «парла�
ментська фракція», як це прийнято в державно�правовій практиці багатьох країн.
За змістом наведених положень може постати низка питань.
1. За яких умов «депутатська фракція» у Верховній Раді України, до складу якої бу�

де входити більшість народних депутатів України, зможе реалізувати право вносити
пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр�міністра України, а також
вносити пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України: до ре�
алізації відповідного права коаліцією «депутатських фракцій» у Верховній Раді Украї�
ни чи після такої реалізації?
2. Як уможливити реалізацію «депутатською фракцією» у Верховній Раді України,

до складу якої буде входити більшість народних депутатів України, права вносити
пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр�міністра України, поки
згідно з новою редакцією пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України Пре�
зидент України уповноважений вносити відповідне подання лише за пропозицією ко�
аліції «депутатських фракцій» у Верховній Раді України?
3. Чи зможе Президент України достроково припинити повноваження Верховної

Ради України згідно з новою редакцією статті 90 Конституції України на підставі того,
що протягом одного місяця у Верховній Раді України не буде сформовано коаліцію
«депутатських фракцій», якщо у Верховній Раді України існуватиме «депутатська
фракція», до складу якої буде входити більшість народних депутатів України, і ця «де�
путатська фракція» реалізує свої права щодо участі у формуванні складу Кабінету
Міністрів України?
4. Чи зможе Президент України проігнорувати пропозиції коаліції «депутатських

фракцій» у Верховній Раді України щодо кандидатури Прем’єр�міністра України у
зв’язку з тим, що, на його думку, така коаліція не є продуктом «узгодження та поєд�
нання політичних позицій»? Який нормативно�правовий сенс у формуванні застере�
ження стосовно зазначеного «узгодження та поєднання»?
5. Перед ким буде відповідальною за діяльність Кабінету Міністрів України коаліція

«депутатських фракцій» у Верховній Раді України? Враховуючи, що таку відповідаль�
ність пропонується передбачити в Конституції України, якими будуть її правові на�
слідки насамперед для самої коаліції «депутатських фракцій»?
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Намоюдумку, деякі з наведених положень статті 83 Конституції України в новій ре�
дакції за умов набуття ними чинності можуть спричинити виникнення ситуації, за якої
склад Кабінету Міністрів України не буде сформований. Це призведе до обмеження
можливостей щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, адже відповідно
до пункту 2 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів
щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Суттєвим є й те,що, на відміну від статті 90 Конституції України, її нова редакція ре�

ально уможливлює дострокове припинення Президентом України повноважень Вер�
ховної Ради України. Тому виникає проблема щодо реалізації положення частини
першої статті 77 Конституції України (до якої також пропонуються певні зміни), згідно
з якою чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю бе�
резня четвертого (за законопроектом про внесення змін до Конституції України – п’я�
того) року повноважень Верховної Ради України. Якщо чергові вибори до Верховної
Ради України відбуватимуться після позачергових виборів, то їх практично неможли�
во провести у визначений в частині першій статті 77 Конституції України день без про�
довження або скорочення встановленого строку повноважень Верховної Ради Украї�
ни. Таке продовження або скорочення, у свою чергу, зумовлює обмеження виборчих
прав.

Суддя Конституційного Суду України В. Шаповал
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Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянувши на засіданні Конституційного Суду України пропозиції комісії, ство�
реної Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 6 березня 2003 року
№ 18/2003, та керуючись статтею 3 Закону України «Про Конституційний Суд Украї�
ни», § 77 Регламенту Конституційного Суду України,

â è ð ³ ø è â :

Внести такі зміни і доповнення до Регламенту Конституційного Суду України:
І. Викласти § 10, § 11 в такій редакції:

«§ 10. Порядок прийняття конституційних подань
та конституційних звернень, їх попередня перевірка

1. До розгляду в Конституційному Суді України приймаються конституційні подання
від передбачених статтею 150 Конституції України, статтями 40, 41 Закону України «Про
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Конституційний Суд України» суб’єктів права на такі подання та конституційні звернення
від передбачених статтею 43 цього Закону суб’єктів права на такі звернення.

2. Конституційні подання та конституційні звернення за формою і змістом мають
відповідати вимогам, передбаченим статтями 38, 39 і 42 Закону України «ПроКонсти�
туційний Суд України».

3. Конституційні подання та конституційні звернення надходять до Конституційно�
го Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату Конституційного Суду
України. Їх реєстрацію здійснює Служба документального забезпечення Секрета�
ріату Конституційного Суду України, обов’язково вказуючи дату надходження.

4. Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє від�
повідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України, до повноважень яко�
го віднесено попереднє вивчення та перевірка їх на відповідність вимогам статей 13,
14, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Закону України «Про Конституційний Суд України».

5. Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення (лис�
ти, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду України повертає авто�
рам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відпо�
відного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.

6. У разі коли суб’єкт права на конституційне подання, конституційне звернення
не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та подання
(звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України
або його заступнику для перевірки обгрунтованості рішення, прийнятого керівником
підрозділу.
Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає рішення про на�

діслання повторного повідомлення автору або про передачу матеріалів конституцій�
ного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів у порядку, передбаченому пунк�
том 1 § 12 Регламенту.

§ 11. Попереднє вивчення конституційних подань
та конституційних звернень

1. Конституційні подання та конституційні звернення, які відповідають вимогам,
встановленим Законом України «Про Конституційний Суд України», з пропозиціями
доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його за�
ступникові – керівникові Управління правової експертизи і за їх рішенням передають�
ся до відповідного підрозділу Управління правової експертизи Секретаріату Консти�
туційного Суду України для підготовки попереднього висновку щодо наявності під�
став для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті про�
вадження.
Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих

днів.

2. У випадках коли суб’єкти права на конституційне подання, конституційне звер�
нення звертаються з проханням повідомити про стан розгляду справ, які перебува�
ють на вивченні в Колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з
інших питань, відповіді на такі клопотання надають керівник Секретаріату Конститу�
ційного Суду України або його заступники за погодженням з суддею�доповідачем у
відповідній справі.

3.Якщоз порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань
Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або приймав процесу�
альну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення
конституційного провадження у справі, суб’єкту права на таке подання (звернення)
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направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного
Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного
рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.

4. У разі повторного звернення суб’єкта права на конституційне подання (звер�
нення) до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, да�
но висновок Конституційного Суду України або прийнято процесуальну ухвалу про
відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного
провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним пові�
домленням про припинення листування з порушеного питання. Подальші звернення
таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за по�
годженням із заступником Голови Конституційного Суду України.

5. Наступні явно не обгрунтовані звернення до Конституційного Суду України роз�
цінюються як зловживання правом. У такому разі Конституційний Суд України діє від�
повідно до статті 60 Закону України «Про Конституційний Суд України».

ІІ. Абзац перший пункту 1 § 12 викласти в такій редакції:
«1. Конституційні подання та конституційні звернення, які можуть бути прийняті до

розгляду Конституційним Судом України, керівник Секретаріату Конституційного Су�
ду України разом із попередніми висновками подає для ознайомлення Голові Кон�
ституційного Суду України, який направляє їх до відповідної Колегії суддів Конститу�
ційного Суду України».

ІІІ. Доповнити пункт 1 § 13 абзацом п’ятим такого змісту:
« – направляє конституційні подання та конституційні звернення Управлінню пра�

вової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки науко�
во�експертного висновку у визначений строк. У разі необхідності цей строк може бу�
ти продовжений суддею�доповідачем».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати абзацами відповідно шостим і сьо�

мим.

ІV. Викласти § 58 в такій редакції:
«§ 58. Копії рішень, висновків та ухвал Конституційного Суду України засвідчують�

ся печаткою Секретаріату Конституційного Суду України№ 1».

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÃËßÄ ÓÕÂÀË
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

11 âåðåñíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äî-
ïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì íàäàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åí-
íÿ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «ç ìåòîþ âèÿâó â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîçîâíèõ çàÿâ äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Êðèìñüêà ïðàâäà» òà ¿¿ ãîëîâíî-
ãî ðåäàêòîðà».

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íà äóìêó ñó-
á’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, âèíèêëà ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âë³òêó 2002 ðîêó
â³ä ãðóïè ô³çè÷íèõ îñ³á íà àäðåñó Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ñ³ìôåðîïîëÿ íà-
ä³éøëè ïîçîâí³ çàÿâè äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Êðèìñüêà ïðàâäà» òà ¿¿ ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà
ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè. «Îñê³ëüêè âñ³ ïîçîâí³
çàÿâè ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóäîì îêðåìî ³ êîæíà ç íèõ íàë³÷óº âæå á³ëüøå í³æ 6 ñóäîâèõ çà-
ñ³äàíü, ðåäàêö³ÿ, – íàãîëîøóþòü íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, – íåñå ÷èìàë³ çàòðàòè
íå ò³ëüêè ÷àñó òà ñèë, àëå é ìàòåð³àëüí³ íà îïëàòó ïðàö³ àäâîêàò³â».

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü çàêîí³â òà ³íøèõ ïðàâîâèõ
àêò³â, à òàêîæ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ
ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü ïîçîâíèõ çàÿâ íå ï³äâ³äîì÷³ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè
(ñòàòò³ 13, 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»).

Îòæå, êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», à òîìó ï³äñòàâ äëÿ
â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿-
íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 52 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàïðàâëåííÿ 19-ãî
îêðåìîãî áàòàëüéîíó ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè äî Äåðæàâè Êóâåéò äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè â çàõèñò³ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ö³º¿
äåðæàâè â³ä íàñë³äê³â ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ òà ó ë³êâ³äà-
ö³¿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâè
Êóâåéò» â³ä 20 áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 633-IV (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Âîçíþê Â.Ä.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 52 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿íè – ïîðó-
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øèâ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàïðàâëåííÿ 19-ãî îêðåìîãî
áàòàëüéîíó ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî
Äåðæàâè Êóâåéò äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè â çàõèñò³ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ö³º¿ äåðæàâè
â³ä íàñë³äê³â ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ òà ó ë³êâ³äàö³¿ ìîæëè-
âèõ íàñë³äê³â çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâè Êóâåéò»
(äàë³ – Çàêîí ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî Çàêîí ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè áóâ ïðèéíÿòèé ç ïîðóøåííÿì ïðîöåäóðè óõâàëåííÿ òà íàáðàííÿ íèì ÷èííî-
ñò³, îñê³ëüêè çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè 2, 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê íàïðàâëåííÿ ï³äðîç-
ä³ë³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî ³íøèõ äåðæàâ» â³ä 2 áåðåçíÿ 2000 ðîêó ¹ 1518-III ï³ä-
ðîçä³ë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìîæå áóòè íàïðàâëåíèé äî ³íøî¿ äåðæàâè òà ïåðåáóâàòè
íà òåðèòîð³¿ ö³º¿ äåðæàâè ëèøå òèì÷àñîâî íà ï³äñòàâ³ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, çãîäà
íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè. Íàäàííÿ òàêî¿ çãîäè â³äáó-
âàºòüñÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî ðàòèô³êàö³þ äîãîâîðó (ïóíêòè 3, 23 ñòàòò³ 85,
ïóíêò 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä 22 ãðóäíÿ 1993 ðîêó ¹ 3767-XII), ÿêèé ìàº áóòè
ñõâàëåíèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

ßê çàçíà÷àºòüñÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³, Çàêîí ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè áóâ ïðèéíÿòèé ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Óãî-
äè (ó ôîðì³ îáì³íó ëèñòàìè) ì³æ Óêðà¿íîþ òà Äåðæàâîþ Êóâåéò ïðî íàäàííÿ äîïî-
ìîãè 19-ì îêðåìèì áàòàëüéîíîì ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â çàõèñò³ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ Äåðæàâè Êóâåéò â³ä íàñë³äê³â
ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ òà ó ë³êâ³äàö³¿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â
çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâè Êóâåéò» (äàë³ – Çàêîí
ïðî ðàòèô³êàö³þ Óãîäè) â³ä 20 áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 632-IV, ÿêèé ùå íå áóâ ï³äïèñà-
íèé Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íå íàïðàâëåíèé Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè òà íå áóâ
îïðèëþäíåíèé, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Íåäîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîöåäóðîþ óõâàëåííÿ ³ íàáðàííÿ
÷èííîñò³ Çàêîíîì ïðî ðàòèô³êàö³þ Óãîäè, íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
ñâ³ä÷èòü, ùî ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó íå áóëî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó (çãîäà íà îáîâ’ÿç-
êîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè), ÿêèé ìàâ áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèé-
íÿòòÿ Çàêîíó ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíè òà ³íø³ ïðà-
âîâ³ àêòè âèçíàþòüñÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîâí³ñòþ ÷è â îêðåì³é ÷àñòèí³, ÿêùî âîíè
íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî ÿêùî áóëà ïîðóøåíà âñòàíîâëåíà Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè ïðîöåäóðà ¿õ ðîçãëÿäó, óõâàëåííÿ àáî íàáðàííÿ íèìè ÷èííîñò³. Ó Ð³øåí-
í³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 12 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 9-ðï/2000 (ñïðàâà ïðî ðà-
òèô³êàö³þ Õàðò³¿ ïðî ìîâè, 1992 ð³ê) çàçíà÷åíî, ùî íåêîíñòèòóö³éíèì ìîæå áóòè
âèçíàíèé òàêèé ïðàâîâèé àêò, ñòîñîâíî ÿêîãî áóëè ïîðóøåí³ ïðîöåñóàëüí³ âèìîãè, ùî
âñòàíîâëþþòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, à íå ³íøèìè ïðàâîâèìè àêòàìè.

Çàçíà÷åí³ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ çàêîíè Óêðà¿íè áóëè ïðèéíÿò³ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íå íàâåäåíî ïðàâîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ íåäîäåðæàííÿ
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïîëîæåíü ñòàòò³ 9, ïóíêò³â 3, 23 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85,
ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðè ïðèéíÿòò³ Çàêîíó ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè. Îäíàê ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî öåé Çàêîí ïðèé-
íÿòèé âñóïåðå÷ âèìîãàì ñòàòåé 2, 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê íàïðàâëåííÿ ï³ä-
ðîçä³ë³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî ³íøèõ äåðæàâ». Êð³ì öüîãî, îá´ðóíòîâóþ÷è íåêîí-
ñòèòóö³éí³ñòü Çàêîíó ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ñóá’ºêò ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîñèëàºòüñÿ òàêîæ íà òå, ùî Óãîäà (ó ôîðì³ îáì³íó ëèñòàìè)
ì³æ Óêðà¿íîþ òà Äåðæàâîþ Êóâåéò íå ì³ñòèëà äåÿêèõ ïîëîæåíü, ÿê³ çã³äíî ç Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê íàïðàâëåííÿ ï³äðîçä³ë³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî ³íøèõ äåð-
æàâ» (ñòàòòÿ 3) íåîäì³ííî ìàþòü áóòè â òàêîìó äîêóìåíò³.
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Òàêèì ÷èíîì, ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ôàêòè÷íî ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî çà-
êîííîñò³, à öå íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 5 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 897-²V Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ñõâàëèëà
ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàïðàâëåííÿ ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó äëÿ ó÷àñò³
Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäí³é ìèðîòâîð÷³é îïåðàö³¿ â Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäèñëîêàö³þ 19 îêðåìîãî áàòàëüéîíó ðàä³à-
ö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç òåðèòîð³¿ Äåðæàâè
Êóâåéò ó Ðåñïóáë³êó ²ðàê» â³ä 30 ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 768/2003 öåé áàòàëüéîí ïåðåäèñ-
ëîêîâàíî ç òåðèòîð³¿ Äåðæàâè Êóâåéò ó Ðåñïóáë³êó ²ðàê ³ éîãî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó ìè-
ðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó äëÿ ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ì³æíàðîäí³é ìèðîòâîð÷³é îïåðàö³¿ â
Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê.

Çâàæàþ÷è íà ö³ îáñòàâèíè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå âáà÷àº ï³äñòàâ äëÿ â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 52 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàïðàâëåííÿ 19-ãî îêðåìîãî áàòàëüéîíó ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷-
íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî Äåðæàâè Êóâåéò äëÿ íàäàííÿ
äîïîìîãè â çàõèñò³ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ö³º¿ äåðæàâè â³ä íàñë³äê³â ìîæëèâîãî çàñòî-
ñóâàííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ òà ó ë³êâ³äàö³¿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â çàñòîñóâàííÿ
çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâè Êóâåéò» íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàò-
ò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óê-
ðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
äÿíêè Ñ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» (ñóääÿ-äîïî-
â³äà÷ Ñàâåíêî Ì.Ä.).

Ãðîìàäÿíêà Ñ. çâåðíóëàñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çá³ð íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» (äàë³ – Çàêîí), â³äïîâ³äíî
äî ÿêîãî ïëàòíèêàìè çáîðó íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ º þðèäè÷í³
òà ô³çè÷í³ îñîáè, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþò.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ï³äòðèìêó ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà» ãðîìàäÿíêà Ñ. º ñóá’ºêòîì ìàëîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà, äëÿ ÿêîãî äåðæàâîþ âñòàíîâëåíî ñèñòåìó ï³ëüã ó ÷àñòèí³ ïîäàòê³â ³ çáîð³â.

Ï³äñòàâîþ äëÿ îòðèìàííÿ òàêèõ ï³ëüã, ââàæàº çàÿâíèöÿ, º ñâ³äîöòâî ïðî ñïëàòó ïî-
äàòêó. Â Óêàç³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà
çâ³òíîñò³ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà» ì³ñòèòüñÿ ïåðåë³ê â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã. Çî-
êðåìà, ñóá’ºêò ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿêèé ñïëà÷óº ºäèíèé ïîäàòîê, íå º ïëàòíèêîì
çáîðó íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ.

Íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1
Çàêîíó ãðîìàäÿíêà Ñ. îáãðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ íåîäíîçíà÷íîãî éîãî çàñòîñóâàííÿ ñó-
äàìè Óêðà¿íè. Òàê, îäí³ ñóäè (ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä
15 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó, ïîñòàíîâà Âèùîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 11 áåðåçíÿ
2001 ðîêó) âèõîäÿòü ç òîãî, ùî ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ñïëà÷óº ºäè-
íèé ïîäàòîê â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ñèñòåìó îïî-
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äàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà», íå º ïëàòíèêîì
çáîðó íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³é êóï³â-
ë³-ïðîäàæó âàëþò. ²íø³ ñóäè (ïîñòàíîâà Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñó-
äó â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó, ïîñòàíîâà Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä
16 êâ³òíÿ 2002 ðîêó, óõâàëà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 20 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó) ââàæà-
þòü, ùî ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó çîáîâ’ÿçàí³ ñïëà÷óâàòè òàêèé çá³ð.

Âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ñëÿ â³äõèëåííÿ
17 òðàâíÿ 2001 ðîêó Êàë³í³íñüêèì ðàéîííèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â
ì. Äîíåöüêó ïðåòåíç³¿ ãðîìàäÿíêè Ñ. ùîäî ïîâåðíåííÿ ¿é ñòÿãíóòîãî ç íå¿ çáîðó íà îáî-
â’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ â³ä îïåðàö³é ç êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþò ïèòàííÿ
ùîäî çàêîííîñò³ öüîãî â³äðàõóâàííÿ ðîçãëÿäàëè â³äïîâ³äí³ ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿. Ð³øåííÿì â³ä
15 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³ çàäîâîëüíèâ
ïîçîâí³ âèìîãè ïîçèâà÷à òà çîáîâ’ÿçàâ Êàë³í³íñüêå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó Óêðà¿íè â ì. Äîíåöüêó ïîâåðíóòè ãðîìàäÿíö³ Ñ. ñòÿãíóò³ ç íå¿ êîøòè. Ïîñòàíîâîþ â³ä
16 êâ³òíÿ 2002 ðîêó Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ñêàñóâàâ çàçíà÷åíå ð³øåííÿ, çà-
çíà÷èâøè, ùî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ñïëàòè öüîãî çáîðó íå ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñòàòóñîì ïëàòíèêà ïî-
äàòêó ÿê ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óõâàëîþ â³ä 20 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó Âåðõîâ-
íèé Ñóä Óêðà¿íè â³äìîâèâ ïîçèâà÷ö³ ó ïîðóøåíí³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïåðåãëÿäó
çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ãðîìàäÿíêà Ñ. íàâîäèòü ð³øåííÿ ñóä³â Óêðà¿íè, ÿê³ íå ï³äòâåðäæóþòü
ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó,
ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ¿õ çì³ñò (ïîñòàíîâà Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó, ïîñòàíîâà Âèùîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 11 áåðåçíÿ
2001 ðîêó).

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â ëèñò³ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî í³ Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà», í³ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óê-
ðà¿íè «Ïðî ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà» íå ïåðåäáà÷åíî çâ³ëüíåííÿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó â³ä ñïëàòè çáîðó íà
îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ç îïåðàö³é êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþò.

ßê ïîâ³äîìèâ ó ëèñò³ Ãîëîâà Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, ó âèð³øåíí³
ñïîð³â, ùî ñòîñóþòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çà-
êîíó, Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè òà Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè äîòðèìóþòüñÿ
ºäèíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ çáîðó íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðà-
õóâàííÿ ç îïåðàö³é êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþò, ùî âèêëþ÷àº íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ
öüîãî ïîëîæåííÿ Çàêîíó.

Îñê³ëüêè êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, à òàêîæ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü
ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðî-
âàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñòàòòÿ-
ìè 13, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíêè Ñ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð íà îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðà-
õóâàííÿ» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 383,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 386 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ùîäî â³ä-
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ïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 384 Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, 1961 ð.,
¹ 2, ñò. 15; Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2001 ð., ¹ 34–35, ñò. 187, ¹ 44,
ñò. 234) (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – çâåðíóâñÿ
äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 383, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 386 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÊÏÊ) òà âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 384 ÊÏÊ.

Ó çâ’ÿçêó ç ðîçãëÿäîì êîíêðåòíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè â ñóäàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèê-
ö³¿ ó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè âèíèêëè çàïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 383, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 386 ÊÏÊ, à ñàìå: «÷è ìîæóòü áóòè ïåðåâ³ðåí³ â ñó-
ä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ðåçîëþòèâí³ ÷àñòèíè óõâàë àïåëÿö³éíîãî ñóäó, îãîëîøåí³ â
ïîðÿäêó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 379 ÊÏÊ»; «÷è ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó ñóäîì êàñàö³éíî¿
³íñòàíö³¿ êàñàö³éí³ ïîäàííÿ ÷è êàñàö³éí³ ñêàðãè ó ðàç³ ¿õ ïîäà÷³ äî çàê³í÷åííÿ âñòàíîâ-
ëåíîãî çàêîíîì ñòðîêó íà êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ ÷è âíåñåííÿ êàñàö³éíîãî ïîäàííÿ, à ó
ðàç³ ðîçãëÿäó ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ êàñàö³éíîãî ïîäàííÿ ÷è êàñàö³éíî¿ ñêàðãè äî
çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì øåñòèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó íà êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ,
÷è íå áóäå ïîðóøåíî çàêîííå ïðàâî íà êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ ÷è âíåñåííÿ êàñàö³éíîãî
ïîäàííÿ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü íà öå ïðàâî?».

Íåêîíñòèòóö³éí³ñòü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 384 ÊÏÊ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
ïîäàííÿ âáà÷àº â òîìó, ùî âîíà ïîðóøóº ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêî-
í³â Óêðà¿íè º ïðàêòè÷íà íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ¿õ ïîëîæåíü (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 93); ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíå ïðàâîâå îáãðóí-
òóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿-
íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39); ï³äñòàâîþ äëÿ ïîðóøåííÿ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðèíöèïàì ³
íîðìàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñòîñîâíî ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà º íàÿâ-
í³ñòü ñï³ðíèõ ïèòàíü ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðèéíÿòèõ ³ îïðèëþäíåíèõ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó çàêîí³â, ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â (ñòàòòÿ 82).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóò-
í³ñòü â³äïîâ³äíîãî ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ ïðàêòè÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó
òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 383, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 386 ÊÏÊ, à òà-
êîæ ñï³ðíèõ ïèòàíü ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 384 ÊÏÊ.

Îòæå, êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òîìó ï³äñòàâ äëÿ â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 45, 50, 82, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 383, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 386 Êðèì³íàëü-
íî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 384 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
äÿíèíà Ì. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè
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äðóãî¿ ñòàòò³ 2482 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Âîç-
íþê Â.Ä.).

Ãðîìàäÿíèí Ì. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 2482 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ
îáãðóíòîâóº íåîäíîçíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåíü âêàçàíèõ ñòà-
òåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí Ì. íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ äî ñóä³â
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ç³ ñêàðãàìè íà áåçä³ÿëüí³ñòü Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè
òà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿê³ íå äàâàëè â³äïîâ³ä³ íà éîãî çâåð-
íåííÿ.

Ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 20 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó, ÿêå çàëè-
øåíå áåç çì³íè óõâàëîþ ñóäîâî¿ êîëåã³¿ ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó
â³ä 24 âåðåñíÿ 1997 ðîêó, ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Ì. íà áåçä³ÿëüí³ñòü Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêó-
ðàòóðè Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãàëà â íåðîçãëÿä³ éîãî ñêàðã ùîäî â³äìîâè ó ïîðóøåíí³ îêðå-
ìèõ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, áóëî âèçíàíî îáãðóíòîâàíîþ.

Ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Ì. íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ïî-
ðóøåííÿ ñòðîê³â íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ñâî¿ì ð³øåí-
íÿì â³ä 17 ëèïíÿ 2002 ðîêó çàäîâîëüíèâ, à â çàäîâîëåíí³ âèìîã ñòîñîâíî ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ çà éîãî çàÿâîþ, â ÿê³é éøëîñÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðåôåðåíäóìó â³ä
16 êâ³òíÿ 2000 ðîêó, â³äìîâèâ.

Êîëåã³ÿ ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
óõâàëîþ â³ä 26 âåðåñíÿ 2002 ðîêó òà êîëåã³¿ ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñâî¿ìè óõâàëàìè â³ä 17 ëþòîãî 2003 ðîêó ³ â³ä 16 òðàâíÿ
2003 ðîêó ó çàäîâîëåíí³ â³äïîâ³äíî àïåëÿö³éíî¿ ³ êàñàö³éíî¿ ñêàðã â³äìîâèëè, à çàçíà-
÷åíå ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ëèïíÿ 2002 ðîêó çàëèøèëè
áåç çì³í.

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïî-
ðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Îäíàê öèõ âèìîã ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå äîòðèìàíî. Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè
â³äñóòí³ ôàêòè íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ÷è ³íøèìè îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåíü ñòàòò³ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2482

Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äî òîãî æ ãðîìàäÿíèí Ì. íå âêàçàâ, ÿê³
ñàìå éîãî êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà áóëî ïîðóøåíî àáî ìîãëè áóòè ïîðóøåí³.

Òîìó ï³äñòàâè äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ â³äñóòí³.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-

òåþ 42, ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ì. ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 2482 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî
çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
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äÿíèíà Ä. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 1 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (äàë³ — ÃÏÊ Óêðà¿íè) ñòîñîâíî ï³äâ³äîì÷îñò³ ãîñïîäàðñüêèì ñóäàì ñêàðã
ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ô³çè÷íî¿ îñîáè íà íåçàêîíí³ ä³¿ (ð³øåííÿ) ïî-
äàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ×óáàð Ë.Ï.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ àðãóìåíòóº íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó
òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 1 ÃÏÊ Óêðà¿íè íåîäíîçíà÷íèì, íà éîãî äóìêó, ¿¿ çàñòîñóâàííÿì ñó-
äàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà
îñêàðæåííÿ â ñóä³ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåê-
ö³¿ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ÄÏ²).

Ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí Ä. çâåðíóâñÿ
äî Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ç³ ñêàðãîþ íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ÄÏ², íå ïî-
ãîäèâøèñü ç ¿¿ ïîâ³äîìëåííÿì-ð³øåííÿì, ÿêèì íà íüîãî ÿê íà ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ
áóëè íàêëàäåí³ øòðàôí³ ñàíêö³¿. Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà ö³ºþ ñêàðãîþ çàêðèâ, ìîòèâóþ÷è öå â ñâî¿é óõâàë³ òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 1 ÃÏÊ Óêðà¿íè òà ñòàòò³ 24 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñï³ð
ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó â ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ ì. Êèºâà. Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà òà Âåð-
õîâíèé Ñóä Óêðà¿íè çàëèøèëè óõâàëó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà áåç
çì³í.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà, êóäè ãðîìàäÿíèí Ä. çâåðíóâñÿ ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ ïðî
ñêàñóâàííÿ íàçâàíîãî ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ÄÏ², â³äìîâèâ ó ïðèéíÿòò³
ïîçîâíî¿ çàÿâè. Ïðè öüîìó â óõâàë³ ç ïîñèëàííÿì íà ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 1 ÃÏÊ Óêðà-
¿íè ñóä âèçíàâ éîãî ïðàâî ÿê ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ íà çâåðíåííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó, àëå âîäíî÷àñ çàçíà÷èâ, ùî ñïîðè ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâèõ ïîâ³äîìëåíü-
ð³øåíü ÄÏ² íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 12 ÃÏÊ Óêðà¿íè íåï³äâ³äîì÷³ ãîñïîäàðñüêèì ñóäàì.

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿê-
ùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðè-
çâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ïðîòå ó ìàòåð³àëàõ, íàä³ñëàíèõ ãðîìàäÿíèíîì Ä. ³ äîëó÷åíèõ äî ñïðàâè, â³äñóòí³
ôàêòè íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ñòàòò³ 1 ÃÏÊ Óêðà¿íè. Ç ñóäîâèõ
ð³øåíü âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíè, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü áåç
ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàáóëè ñòàòóñó ñóá’ºêòà ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìàþòü ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó çà çàõèñòîì
ñâî¿õ ïîðóøåíèõ àáî îñïîðþâàíèõ ïðàâ ³ îõîðîíþâàíèõ çàêîíîì ³íòåðåñ³â, òîáòî öÿ
íîðìà îäíàêîâî ðîçóì³ëàñÿ ñóäàìè, ÿê³ ðîçãëÿäàëè éîãî ïîçîâí³ çàÿâè.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 12 ÃÏÊ Óêðà¿íè ãîñïîäàðñüêèì ñó-
äàì ï³äâ³äîì÷³ ñïðàâè ó ñïîðàõ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè àêò³â, çîêðåìà äåðæàâíèõ
îðãàí³â, ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó çàêîíîäàâñòâ³. Â³äìîâà ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì. Êèºâà
â ïðèéíÿòò³ ïîçîâíî¿ çàÿâè ãðîìàäÿíèíà Ä. ïîâ’ÿçàíà ç íåóçãîäæåí³ñòþ ôîðìóëþâàí-
íÿ ïîçîâíèõ âèìîã ç³ ñòàòòåþ 12 ÃÏÊ Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äìîâèâ ó â³äêðèòò³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ä. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 1 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2004

68



� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ò Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òå-
ëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ çà 2001 ð³ê» â³ä 4 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 33-²V (ñóääÿ-äîïî-
â³äà÷ Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè – ïîðóøóº ïè-
òàííÿ ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (íåêîíñòèòóö³éí³ñòü) Ïîñòàíîâè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ò Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðà-
ä³îìîâëåííÿ çà 2001 ð³ê» (äàë³ – Ïîñòàíîâà). Ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ Ïîñòàíîâè
íåêîíñòèòóö³éíîþ, ÿê ââàæàº ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, º íîðìè Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ïóíêò 20 ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85), Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (ïóíêò 13 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106) ëèøå
ïðèçíà÷àòè ÷ëåí³â Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ ³
íå ïåðåäáà÷åíî ïðàâà ¿õ çâ³ëüíÿòè. Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ïðè óõâà-
ëåíí³ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïåðåâèùèëà ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, ÷èì ïîðó-
øèëà ñòàòò³ 10, 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà-
÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ».

Êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïðàâîâîãî îá-
ãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî àêòà, ÿêèé îñïîðþºòüñÿ, ³
íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòåþ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå íàëå-
æàòü ïèòàííÿ ùîäî çàêîííîñò³ àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 14, 39, 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ò
Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ çà 2001 ð³ê» íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
äÿíèíà Æ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 329 Öèâ³ëü-
íîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ðîçåíêî Â.².).

Æèòåëü ì³ñòà Ïîëòàâè ãðîìàäÿíèí Æ. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ç êëîïîòàííÿì ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 329 Öè-
â³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÖÏÊ Óêðà¿íè), ââàæàþ÷è, ùî Âåð-
õîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðè ðîçãëÿä³ êàñàö³éíèõ ñêàðã íåîäíîçíà÷íî çàñòîñîâóâàâ çàçíà-
÷åíó íîðìó, ÷èì ïîðóøèâ éîãî êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà. Ö³ºþ íîðìîþ ÖÏÊ Óêðà¿íè
ïåðåäáà÷åíî, ùî ïèòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ñïðàâè íà ðîçãëÿä ñêëàäó ñóäîâî¿ ïàëàòè Âåð-
õîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ó ñêëàä³ òðüîõ ñóää³â. Çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ
ï³äñòàâ ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè.

Âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñâ³ä÷èòü, ùî ãðîìàäÿíèí Æ. ç 1992 ðîêó íåîäíîðàçîâî
çâåðòàâñÿ äî ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ð³çíèõ ð³âí³â òà äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ç ïðèâîäó áåçï³äñòàâíîãî, íà éîãî äóìêó, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè â êîîïåðàòèâ³
«Êîìïëåêñ» (ì. Ïîëòàâà) ç ìîòèâó ïðîãóëó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí.
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Ïîçîâè òà ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Æ. íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëè Îêòÿáðñüêèé ðàéîííèé
ñóä ì. Ïîëòàâè òà Ïîëòàâñüêèé îáëàñíèé ñóä, ïðèéìàþ÷è ùîðàçó ð³øåííÿ íà éîãî êî-
ðèñòü. Îäíàê óñ³ âîíè, ÿê ââàæàº àâòîð êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ, ïîñòàíîâëåí³ áåç
âñåá³÷íîãî ³ ïîâíîãî äîñë³äæåííÿ íàäàíèõ íèì äîêàç³â ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè ïðîâå-
äåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êîîïåðàòèâó.

Êîëåã³ÿ ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç öèâ³ëüíèõ ñïðàâ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó æîâò-
í³ 2001 ðîêó òà ó ñ³÷í³ 2002 ðîêó ðîçãëÿäàëà êàñàö³éí³ ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Æ. ùîäî
öüîãî ³, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 328, 329 ÖÏÊ Óêðà¿íè, â³äìîâèëà â ¿õ çàäîâîëåíí³ çà â³ä-
ñóòí³ñòþ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåäà÷³ ñïðàâè íà ðîçãëÿä ñêëàäó ñóäîâî¿ ïàëàòè.

Çâåðòàþ÷èñü äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåð-
íåííÿ ñòâåðäæóâàâ, ùî ó çàçíà÷åíèõ óõâàëàõ íå äîñë³äæåí³ éîãî àðãóìåíòè ïî ñóò³ ñïðà-
âè, ùî º ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà «íà îäåðæàííÿ îá´ðóíòîâàíèõ â³äïîâ³äåé íà
êàñàö³éí³ ñêàðãè», ³ ïðîñèâ äàòè ðîç’ÿñíåííÿ, ÷è ïîâèííà óõâàëà ñóäó â³äïîâ³äàòè â ÷àñòè-
í³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ³ ïîâíîòè âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ».

Îòæå, ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå íàâåäåíî àðãóìåíò³â ùîäî íåîäíîçíà÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 329 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü
ó íüîìó ïîðóøåí³ ïèòàííÿ ùîäî çàêîííîñò³ òà äîòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ íîðì ïðè
ðîçãëÿä³ ³ ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ó êîíêðåòíîìó òðóäîâîìó ñïîð³, ïåðåâ³ðêà ÿêèõ íå íàëå-
æèòü äî êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíê-
òàìè 2, 3 ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Æ. ïðî îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 329 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè çà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà
íåï³äâ³äîì÷³ñòþ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïîðóøåíèõ ó íüîìó ïèòàíü.

� � �

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè» â³ä 17 ëèñòîïàäà
1999 ðîêó, ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ çàðîá³òêó
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é îñîáàì ëüîòíèõ åê³ïàæ³â ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿»,
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é çà âèñëóãó ðîê³â
ïðàö³âíèêàì àâ³àö³¿ ³ ëüîòíî-âèïðîáíîãî ñêëàäó», «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó
ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é çà âèñëóãó ðîê³â ïðàö³âíèêàì ëüîòíî-âèïðîáíîãî ñêëà-
äó öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìèðîíåíêî Î.Ì.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà-
çíà÷åíèõ àêò³â òà îêðåìèõ ïîëîæåíü ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, à òàêîæ
ðîç’ÿñíèòè, «÷è ïîâèíåí Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè ïðè ÷åðãîâèõ ï³äâèùåííÿõ ïåíñ³é
çã³äíî ç ð³øåííÿìè Óðÿäó Óêðà¿íè ùîäî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åí-
íÿ» ï³äâèùóâàòè ïåíñ³¿ ïåíñ³îíåðàì ³ç ÷èñëà îñ³á ëüîòíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿».

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ïðîàíàë³çóâàâøè çì³ñò êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ òà
ìàòåð³àëè ñïðàâè, âñòàíîâèâ, ùî àâòîð³â êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ö³êàâëÿòü ïèòàííÿ
íå ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷è îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 53 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ», à ñòîñîâíî ³íòåð-
ïðåòàö³¿ íîðì íèçêè ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ùî âèïëèâàþòü ç öüîãî Çà-
êîíó, òà ¿õ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ÿêèé íàðîäí³
äåïóòàòè Óêðà¿íè é çâèíóâà÷óþòü ó ïîðóøåíí³ ñòàòò³ 24 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âíà-
ñë³äîê íåäîòðèìàííÿ àêò³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåí-
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ñ³é, à ñàìå: «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò ïåíñ³îíå-
ðàì» â³ä 10 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó ¹ 1686, «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â òðóäîâèõ ïåíñ³é»
â³ä 14 áåðåçíÿ 2001 ðîêó ¹ 227, «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò ïåíñ³îíåðàì» â³ä 27 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ¹ 741, «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â
ïåíñ³é, ïðèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ» â³ä
19 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ¹ 1706, «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ
âèïëàò îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ïåíñ³îíåð³â, ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê
êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó» â³ä 3 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ¹ 1, «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â
ïåíñ³é, ïðèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ» â³ä
13 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 279 òà ³íøèõ.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – öå ïèñüìîâå êëîïîòàííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ïðî âèçíàííÿ ïðàâîâîãî àêòà (éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü) íåêîíñòèòóö³éíèì, ïðî
âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó àáî ïðî íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî
òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè. Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ îáîâ’ÿç-
êîâî çàçíà÷àºòüñÿ ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî
àêòà (éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü) àáî íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ (ïóíêò 4 ÷àñòè-
íè äðóãî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»). Âèìîã öèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ ïîëîæåíü àâòîðàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ íå äîäåðæàíî.

Ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðèïèñ³â çàçíà÷åíîãî ó ïîäàíí³ çàêîíó ÷è àêò³â
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè íå ïîðóøóºòüñÿ. Îáãðóí-
òóâàííÿ, ÿê³ ñàìå ïîëîæåííÿ ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³ ÿêèì ñòàòòÿì Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âîíè íå â³äïîâ³äàþòü, ó êëîïîòàíí³ â³äñóòíº.

Íåìàº ï³äñòàâ ³ äëÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ», îñê³ëüêè óïîâíîâàæåíèé íà öå çàêîíîäàâöåì Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â íèçö³ àêò³â, ïðèéíÿòèõ íà âèêîíàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é çì³íåíî¿ ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 53 íàçâàíîãî Çàêîíó, çàñòîñîâóº éîãî íîðìè ñóòî îäíîçíà÷íî.

Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ïèòàííÿ, ïîðó-
øåíå â íüîìó, ñòîñóºòüñÿ, ïî ñóò³, çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
éîãî äîäåðæàííÿ ³ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ, à òàêîæ çàêîííîñò³ ä³é îðãàí³â Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó Óêðà¿íè òà ëèñò³â-ðîç’ÿñíåíü Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ïóíêòó 1 ñòàòò³ 116 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè ïîêëàäåíî íà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òîáòî é ö³ ïèòàí-
íÿ âèõîäÿòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Íà ñüîãîäí³ íàãëÿä
çà äîäåðæàííÿì ³ ïðàâèëüíèì çàñòîñóâàííÿì çàêîí³â Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
ì³í³ñòåðñòâàìè òà ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâèìè
îñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ³ ï³äïîðÿäêîâàíèìè éîìó
ïðîêóðîðàìè (ñòàòòÿ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»).

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ
ïðàâî íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü
ñòàòåé 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïèòàííÿ çàêîííîñò³ ä³é òà ð³øåíü îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á òàêîæ íå ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì
Óêðà¿íè, à íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 147, ñòàòòåþ 150
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 14, 39, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè» â³ä 17 ëèñòîïàäà 1999 ðîêó, ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ çàðîá³òêó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ
ïåíñ³é îñîáàì ëüîòíèõ åê³ïàæ³â ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿», ï³äïóíêòó «â»
ïóíêòó 7 Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é çà âèñëóãó ðîê³â ïðàö³âíèêàì ëüîò-
íî-âèïðîáíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2004

71



ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é çà
âèñëóãó ðîê³â ïðàö³âíèêàì àâ³àö³¿ ³ ëüîòíî-âèïðîáíîãî ñêëàäó» â³ä 21 ëèïíÿ 1992 ðî-
êó ¹ 418 ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é çà âèñëóãó ðîê³â ïðàö³âíèêàì ëüîò-
íî-âèïðîáíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿» â³ä 22 òðàâíÿ 1996 ðîêó ¹ 550 íà ï³äñòàâ³
ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïî-
â³äí³ñòü öüîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óê-
ðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó
Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

10 ãðóäíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà À. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 12, 34, 41, 55, 56 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè, ñòàòåé 10, 11, 13 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ñòàòò³ 27
Â³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ñòàòåé 11, 12, 29 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîð-
ìàö³þ», ñòàòåé 24, 87, 107, 108, 124, 128, 136, 143, 213, 24311 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òèì÷åíêî ².À.).

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ãðîìàäÿíèí À. ìîòèâóº òèì, ùî îêðóæíîþ
âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 158 ïî âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
(Ñóìñüêà îáëàñòü), Öåíòðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ òà ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
áåçï³äñòàâíî îáìåæåíî éîãî ïðàâî ÿê âèáîðöÿ íà îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êàíäèäà-
òà â íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ãðîìàäÿíèíà Á., íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ éîãî ïðàâà
îáèðàòè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà áóòè ó÷àñíèêîì âèáîð÷îãî ïðîöåñó.

Ïîñòàíîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 158 ïî âèáîðàõ íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 7 áåðåçíÿ 2002 ðîêó áóëî ñêàñîâàíî ð³øåííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ ïðî
ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòîì ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ãðîìàäÿíèíà Á. Ââàæàþ÷è òàêå
ð³øåííÿ íåçàêîííèì, ãðîìàäÿíèí À. íàïðàâëÿâ ñêàðãè, çàÿâè, çàïèòè â ñóäè òà ³íø³
äåðæàâí³ îðãàíè, ç³ çì³ñòîì â³äïîâ³äåé íà ÿê³ â³í íå ïîãîäæóâàâñÿ.

Íå çàäîâîëüíèâøèñü çì³ñòîì Óõâàëè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 1 áåðåçíÿ
2001 ðîêó ¹ 2-ó/2001 ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 32, 62, 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 9, 14, 21, 26
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ», ñòàòò³ 251 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ñòàòåé 103, 213 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, â³äïîâ³äÿìè ³ ðîç’ÿñíåííÿìè Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà
çâåðíåííÿ, óõâàëàìè Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííèõ ñóä³â
ì. Êèºâà, àïåëÿö³éíèõ ñóä³â ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî â³äìîâó ó ïðèéíÿòò³ ñêàðã
íà ïîñàäîâèõ îñ³á Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, â³äïîâ³ääþ Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíèí À. íàïðàâèâ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äîïîâíåííÿ äî
ñâîãî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè, ÿêå íå ñòîñóºòüñÿ ïðåäìåòà ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ.

Íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè ãðîìàäÿ-
íèí À. âáà÷àº â òîìó, ùî îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ íå çàäîâîëüíèëà éîãî óñíîãî çâåð-
íåííÿ ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ï³äñòàâè çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà ó íàðîäí³
äåïóòàòè Óêðà¿íè ãðîìàäÿíèíà Á. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ãðîìàäÿíèí À. 18 áåðåçíÿ 2002 ðîêó
çâåðíóâñÿ ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ äî ö³º¿ æ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîõàííÿì ðîç’ÿñ-
íèòè, ÿê â³í ìîæå îñêàðæèòè ð³øåííÿ ³ ä³¿ êîì³ñ³¿. Ó íàäàíí³ òàêèõ ðîç’ÿñíåíü éîìó áó-
ëî â³äìîâëåíî.

20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ãðîìàäÿíèí À. îñêàðæèâ ä³¿ ãîëîâè îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ òà äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Îäíàê àïå-
ëÿö³éíèé ñóä Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ñâîºþ óõâàëîþ â³ä 22 áåðåçíÿ 2002 ðîêó â³äìîâèâ ó
ïðèéíÿòò³ ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà À., îñê³ëüêè âîíà ì³ñòèëà âèìîãè, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü
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ðîçãëÿäó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 30-Á Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (êð³ì âèìîãè íàäàòè ïîçèâà÷ó íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, â³í ïðîñèâ òàêîæ ñòÿã-
íóòè íà éîãî êîðèñòü çàâäàíó éîìó ìîðàëüíó øêîäó).

²ç Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, çàçíà÷àº ãðîìàäÿíèí À., â³í îäåðæàâ â³äïîâ³äü ëè-
øå â³ä îäíîãî ¿¿ ÷ëåíà – ãðîìàäÿíèíà Ä. – ïðî çàëèøåííÿ ñêàðãè áåç ðîçãëÿäó. 9 êâ³òíÿ
2002 ðîêó ãðîìàäÿíèí À. çâåðíóâñÿ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç³ ñêàðãîþ íà áåç-
ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Îäíî÷àñíî â³í ïðîñèâ â³äøêîäóâàòè éîìó
ìàòåð³àëüíó òà ìîðàëüíó øêîäó. Öþ ñêàðãó À. òåæ çàëèøåíî áåç ðîçãëÿäó.

Ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà À. äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó
òà îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ òàêîæ íå áóëè çàäîâîëåí³. Ó ïðèéíÿòò³ çàÿâè óõâàëîþ
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 5 êâ³òíÿ 2002 ðîêó â³äìîâëåíî ó çâ’ÿçêó ç íåï³äñóäí³ñòþ
¿¿ Âåðõîâíîìó Ñóäó Óêðà¿íè (ó ïîçîâí³é çàÿâ³ ãðîìàäÿíèí À. ïðîñèâ ñòÿãíóòè ç àïåëÿ-
ö³éíîãî ñóäó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ìàòåð³àëüíó òà ìîðàëüíó øêîäó).

Ãðîìàäÿíèí À. ïîñèëàºòüñÿ òàêîæ íà ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³
â³ä 18 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ çà ñêàðãîþ ãðóïè ãðîìàäÿí íà ³íøîãî êàíäèäàòà â íà-
ðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè – ãðîìàäÿíèíà Ò., ÿêèé íå çàäåêëàðóâàâ ñâîþ êâàðòèðó â
ì. Ñóìàõ. Ðîçãëÿäàþ÷è öå ïèòàííÿ, îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîñòàíîâîþ â³ä 7 áåðåç-
íÿ 2002 ðîêó âèçíàëà íåäîñòîâ³ðí³ñòü òàêèõ â³äîìîñòåé íåñóòòºâîþ. Çàÿâíèêè æ äî-
òðèìóâàëèñÿ ïðîòèëåæíî¿ äóìêè, ââàæàþ÷è öþ ³íôîðìàö³þ òàêîþ, ùî âèêëàäåíà ãðî-
ìàäÿíèíîì Ò. íàâìèñíî, ùîá ââåñòè â îìàíó âèáîðö³â. Àïåëÿö³éíèé ñóä Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³ çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî âèìîãè ãðóïè ãðîìàäÿí, ñêàñóâàâøè ïîñòàíîâó îêðóæíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ïîð³âíþþ÷è ð³øåííÿ çà ñâî¿ìè çâåðíåííÿìè äî îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ³ ñóä³â ³ç
çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì çà ïîçîâîì ãðóïè ãðîìàäÿí, ãðîìàäÿíèí À. ââàæàº, ùî ö³ îðãàíè
ðîçãëÿäàëè àíàëîã³÷í³ ïèòàííÿ, àëå ä³éøëè ð³çíèõ âèñíîâê³â ³ ïðèéíÿëè ïðîòèëåæí³
ð³øåííÿ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ì³æ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿíèíà
À. äî âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ð³çíèõ ð³âí³â òà ñóä³â ³ çàÿâîþ ãðóïè ãðîìàäÿí º ³ñòîòíà ð³çíè-
öÿ, îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî ³íôîðìàö³þ ð³çíîãî çì³ñòó: ãðîìàäÿíè ïîâ³äîìëÿëè ïðî ôàëü-
ñèô³êàö³þ äàíèõ, ùî âíîñÿòüñÿ äî äåêëàðàö³¿ êàíäèäàòîì ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ³
ïðîñèëè àïåëÿö³éíèé ñóä ïîñòàíîâèòè ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî
ðåºñòðàö³þ ãðîìàäÿíèíà Ò. êàíäèäàòîì ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïî âèáîð÷îìó
îêðóãó ¹ 158 çà ïîðóøåííÿ íèì âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà, â òîé ÷àñ ÿê ãðîìàäÿíèí À.
ïðîñèâ íàäàòè éîìó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðè÷èíè çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà â íàðîäí³
äåïóòàòè Óêðà¿íè. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè âðåãóëüîâàíî ïîëîæåííÿìè ð³çíèõ çàêîíîäàâ-
÷èõ àêò³â. Îòæå, ó äàíîìó ðàç³ íåìàº íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòè-
òóö³¿ àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ùî æ äî ïîðóøåíîãî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëóìà-
÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 10, 11, 13 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâî-
áîä ³ ñòàòò³ 27 Â³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, òî äî ïîâíîâà-
æåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå íàëåæèòü òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü íîðì çà-
çíà÷åíèõ ì³æíàðîäíèõ àêò³â.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òåþ 42, ïóíêòàìè 2, 3 ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà À. ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 12, 34, 41, 55, 56 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòà-
òåé 10, 11, 13 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ñòàòò³ 27 Â³äåí-
ñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ñòàòåé 11, 12, 29 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìà-
ö³þ», ñòàòåé 24, 87, 107, 108, 124, 128, 136, 143, 213, 24311 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà
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íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåð-
íåíí³ ïèòàíü.

� � �

26 ãðóäíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 133
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñåë³âîí Ì.Ô.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 133 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ â³äïîâ³ñòè íà òàêå çàïèòàí-
íÿ: ÷è îçíà÷àº îá’ºäíàííÿ ê³ëüêîõ ñ³ë â îäíó òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó â³äïîâ³äíî äî
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ç îáðàííÿì ºäèíî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ³
ºäèíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè îá’ºäíàííÿ âêàçàíèõ ñ³ë â îäíó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-
ð³àëüíó îäèíèöþ, ÷è ö³ ñåëà çàëèøàþòüñÿ îêðåìèìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíè-
ìè îäèíèöÿìè, â ÿêèõ íå ñòâîðþþòüñÿ îðãàíè óïðàâë³ííÿ, ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, òîä³ ÿê îðãàíè óïðàâë³ííÿ (ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) óòâîðþþòüñÿ íà òå-
ðèòîð³¿, ÿêà íå º àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîþ îäèíèöåþ?

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è òÿãíå çà ñîáîþ
îá’ºäíàííÿ ÷è ðîç’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä îá’ºäíàííÿ ÷è ðîç’ºäíàííÿ ³ â³äïî-
â³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä þðèñäèêö³ºþ
öèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ó ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ çàëèøàºòüñÿ íåâðåãóëüîâàíèì
òà òëóìà÷èòüñÿ ïî-ð³çíîìó ç ïîñèëàííÿì íà ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 140 ³ ÷àñòèíó ïåðøó
ñòàòò³ 133 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ñï³ðíèì º òàêîæ ïèòàííÿ ïðî íàçâó ò³º¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ ïåðâèííîãî ð³âíÿ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â. Íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, öå ìàº íåãàòèâí³ íà-
ñë³äêè. Íå ââåäåíèé â ä³þ äî öèõ ï³ð Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-
ð³àëüíèé óñòð³é Óêðà¿íè» çàòðèìóº îñòàòî÷íå ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ïðèéíÿòî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ó
ïåðøîìó ÷èòàíí³.

Âèð³øóþ÷è öå ïèòàííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.
Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äàíî âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ÿê æèòåë³â ñåëà ÷è äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ó ñ³ëüñüêó ãðîìàäó æèòåë³â
ê³ëüêîõ ñ³ë, ñåëèùà, ì³ñòà. Íà ðîçâèòîê öüîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ïåðåäáà÷åíî, ùî òåðèòîð³àëüíà ãðî-
ìàäà – öå æèòåë³, îá’ºäíàí³ ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì ó ìåæàõ ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà, ùî º
ñàìîñò³éíèìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèìè îäèíèöÿìè, àáî äîáðîâ³ëüíå îá’ºä-
íàííÿ æèòåë³â ê³ëüêîõ ñ³ë, ùî ìàþòü ºäèíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 6 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó ð³øåííÿìè ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â â³äïî-
â³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè ñóñ³äí³õ ñ³ë ìîæóòü îá’ºäíóâà-
òèñÿ â îäíó òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, ñòâîðþâàòè ºäèí³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà îáèðàòè ºäèíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó.

Îòæå, ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³. Ñèñòåìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ñâî¿é îñíîâ³ âèçíà-
÷àºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèì óñòðîºì Óêðà¿íè.

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî çàñàäè òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè (ñòàò-
òÿ 132), ñèñòåìó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ (ñòàòòÿ 133), ïîâíîâàæåííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî
óñòðîþ Óêðà¿íè (ïóíêò 29 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85). Çã³äíî ç ïóíêòîì 13 ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ âè-
êëþ÷íî çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ â³ä 13 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹ 11-ðï/2001 (ñïðà-
âà ïðî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é) âèñëîâèâ ïðàâîâó ïîçèö³þ, ùî ïîëî-
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æåííÿ ïóíêòó 13 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè òàê, ùî
ïèòàííÿ òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè, çîêðåìà âèçíà÷åííÿ çì³ñòó öüîãî ïîíÿòòÿ,
ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³ âèä³â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ïîâíîâàæåíü îð-
ãàí³â ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, º ïèòàííÿìè
çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ³ âðåãóëüîâóþòüñÿ ëèøå çàêîíîì.

Òàêå ïèòàííÿ, ÿê îá’ºäíàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü ó ðàç³ îá’ºä-
íàííÿ æèòåë³â ê³ëüêîõ ñ³ë ó ñ³ëüñüêó ãðîìàäó àáî îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä,
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì íå âðåãóëüîâàíî.

Â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó
êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ, îñê³ëüêè âðåãóëþâàííÿ ïîðóøåíîãî ó íüîìó ïèòàííÿ º ïðå-
ðîãàòèâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ïîðóøåíå íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè ïèòàííÿ ñòîñîâíî îá’ºäíàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü ó ðàç³ îá’ºäíàííÿ æèòåë³â ê³ëüêîõ ñ³ë â ñ³ëü-
ñüêó ãðîìàäó àáî îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íå ìîæå áóòè âèð³øåíå øëÿõîì
òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 133 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â ÿê³é âèçíà-
÷åíî ëèøå ñèñòåìó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè. Òîáòî êîíñòè-
òóö³éíå ïîäàííÿ íå ì³ñòèòü íàëåæíîãî ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³-
ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíîãî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íåìàº.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-

òÿìè 39, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 133 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
ò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïè-
òàííÿ, ïîðóøåíîãî ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.
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26 ãðóäíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà ß. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 2431, 2432 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 31, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 38, ÷àñòèí
ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 58 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó ¹ 14/98-ÂÐ (äàë³ – Çàêîí)
òà ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ ñòàòòÿì 22, 55, 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Òèì÷åíêî ².À.).

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ òà âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïî-
ëîæåíü çãàäàíèõ çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãðîìàäÿíèí ß. ìîòèâóº òèì, ùî ï³ä ÷àñ
âèáîð³â äåïóòàò³â Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³í áàëîòóâàâñÿ êàíäèäàòîì ó äåïóòàòè ïî
âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 38 ³ ïðè öüîìó áóëî ïîðóøåíî çàêîíîäàâñòâî â ÷àñòèí³ ïðîâåäåí-
íÿ ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿. Ïîðóøåííÿ, íà éîãî äóìêó, ïîëÿãàëî â òîìó, ùî ³íøèì êàí-
äèäàòîì ó äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè ïî öüîìó æ âèáîð÷îìó îêðóãó – ãðîìàäÿíèíîì Ä. –
íå áóëî äîòðèìàíî âèìîã Çàêîíó ùîäî ïîðÿäêó âèãîòîâëåííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ìàòå-
ð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â ³íòåðåñàõ ãðîìàäÿíèíà ß. éîãî äîâ³ðåíà
îñîáà – ãðîìàäÿíèí Î. – çâåðíóëàñÿ ç³ ñêàðãîþ äî ì³ñöåâîãî ñóäó Ìàð’¿íñüêîãî ðàéîíó
Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì âèçíàòè ôàêòè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ÷àñòèí³ ïå-
ðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ ó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 38. Ïðîòå ñóä íà ï³äñòàâ³ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿
ñòàòò³ 38 Çàêîíó òà ñòàòò³ 2431 ÖÏÊ Óêðà¿íè â³äìîâèâ ó ïðèéíÿòò³ ñêàðãè, ìîòèâóþ÷è
òèì, ùî âñ³ ñïîðè ñòîñîâíî ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ âèð³øóþòüñÿ îêðóæíîþ (òåðèòî-
ð³àëüíîþ) âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ.
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²íøà äîâ³ðåíà îñîáà ãðîìàäÿíèíà ß. – ãðîìàäÿíèí Á. – çâåðíóëàñÿ ç³ ñêàðãîþ äî
îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî âèçíàííÿ ôàêò³â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà êàíäèäàòîì
ó äåïóòàòè Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ïî âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 38 ãðîìàäÿíèíîì Ä.
Ð³øåííÿì ö³º¿ êîì³ñ³¿ â³ä 27 ëþòîãî 2003 ðîêó ¹ 34 ãðîìàäÿíèíó Á. áóëî â³äìîâëåíî ó
çàäîâîëåíí³ ñêàðãè.

Ãðîìàäÿíè ß. ³ Á. íàïðàâèëè ñêàðãè äî îáëàñíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ñêàñóâàííÿ
ð³øåííÿ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Îáëàñíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ òàêîæ â³äìîâèëà ¿ì ó çà-
äîâîëåíí³ öèõ ñêàðã, ìîòèâóþ÷è òèì, ùî ôàêòè ïîðóøåííÿ Çàêîíó ìàþòü áóòè âñòà-
íîâëåí³ ñóäîì.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ãðîìàäÿíèí ß. ñòâåðäæóº, ùî çà îäíèìè ³ òèìè æ
ôàêòàìè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ð³çí³ îðãàíè – ì³ñöåâèé ñóä Ìàð’¿íñüêîãî ðàéîíó ³
îáëàñíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ – ïðèéíÿëè ð³çí³ ð³øåííÿ, âáà÷àþ÷è â öüîìó íåîäíîçíà÷í³ñòü
çàñòîñóâàííÿ íèìè â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó.

Àíàë³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñâ³ä÷èòü, ùî äîâ³ðåíà îñîáà ãðîìàäÿíèíà ß. – ãðîìàäÿ-
íèí Î. – çâåðíóëàñÿ áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó ç³ ñêàðãîþ ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ïîðó-
øåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿. Ñóä â³äìîâèâ ó
ïðèéíÿòò³ ñêàðãè, ïîñëàâøèñü íà ñòàòòþ 38 Çàêîíó òà ñòàòòþ 2431 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ð³øåííÿ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ãðîìàäÿíè-
íà Á. îñòàíí³é íå îñêàðæèâ äî ñóäó â òðèäåííèé ñòðîê, ÿê öüîãî âèìàãàþòü ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432 ÖÏÊ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 38 Çàêîíó, à çâåðíóâ-
ñÿ ç³ ñêàðãîþ, ÿê ³ ãðîìàäÿíèí ß., äî îáëàñíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Ð³øåííÿìè ö³º¿ êîì³ñ³¿
ãðîìàäÿíàì Á. ³ ß. áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ¿õí³õ ñêàðã.

Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 38 Çàêîíó òà ñòàòòÿ 2431 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñî-
âóâàëèñü ñóäîì, à ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 31 Çàêîíó òà ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 58 Çàêî-
íó – îáëàñíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ.

Îòæå, ó äàíîìó âèïàäêó íåìàº ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ð³çí³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè
íåîäíàêîâî çàñòîñîâóâàëè çàçíà÷åí³ ñòàòò³, ùî, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ìàëî á ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ ¿õ îô³ö³éíîãî òëó-
ìà÷åííÿ.

Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè
÷è ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ñòàòò³ 2432 ÖÏÊ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 58 Çàêîíó. Òîìó ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî ¿õ îô³ö³éíå òëóìà-
÷åííÿ íåìàº.

Ùî æ äî ïîðóøåíîãî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü
ïîëîæåíü ñòàòåé 2431, 2432 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 31, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿
ñòàòò³ 38, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 58 Çàêîíó, òî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà ñòàòòåþ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ãðîìàäÿíè
íå º ñóá’ºêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â òà
³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 13, 14, 43, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà ß. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ñòàòåé 2431, 2432 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 31, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 38, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 58 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» òà ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ ñòàòòÿì 22, 55, 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 1, 2 ñòàò-
ò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíîãî
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïðàâà
íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì,
ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÎÑÍÎÂÍ² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

(Ïðîäîâæåííÿ)

Âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ÿê «ïðàâà çàêîí³â» íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíå ç òèì,
ùî äî äæåðåë ö³º¿ ãàëóç³ â³äíåñåí³ çâè÷àéí³ çàêîíè. Ñàì òåðì³í «çâè÷àéíèé çàêîí» ìàº
äîñèòü óìîâíå çíà÷åííÿ, àäæå ïîçíà÷óâàí³ íèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè çà ïðèðîäîþ
ïðèíöèïîâî â³äì³íí³ â³ä êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó (ïðî öå éøëîñÿ ó ïîïåðåä-
í³é ñòàòò³ öèêëó). Öåé òåðì³í íàáóâàº ðåàëüíîãî ñìèñëó ëèøå ó çâ’ÿçêó ç ³ñíóâàííÿì
îðãàí³÷íèõ çàêîí³â ³ ÷àñòèíè òèõ àêò³â, ùî ìàþòü íàçâó êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â. Ó äå-
ÿêèõ êðà¿íàõ, äå ³ñíóþòü ð³çí³ âèäè çàêîí³â, çâè÷àéí³ çàêîíè îô³ö³éíî âèçíà÷åí³ ÿê îð-
äèíàðí³ (Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ, îêðåì³ êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè).

Çà óìîâ ôåäåðàòèâíîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà âè-
ñòóïàþòü íå ò³ëüêè çâè÷àéí³ çàêîíè, ïðèéíÿò³ íà ð³âí³ ôåäåðàö³¿ (ôåäåðàëüí³ çàêîíè),
à é â³äïîâ³äí³ àêòè, ïðèéíÿò³ ó ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿. Ïðè öüîìó â êîíñòèòóö³ÿõ ôåäåðà-
òèâíèõ äåðæàâ çâè÷àéíî ðîçìåæîâàí³ ñôåðè ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó äåðæàâè ³ çàêî-
íîäàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â ³ âèçíà÷åíå àáî îêðåñëåíå êîëî ïèòàíü, ç ÿêèõ ìîæóòü áóòè
ïðèéíÿò³ çàêîíè ó ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿. Êîíñòèòóö³¿ òàêîæ ïåðåäáà÷àþòü ñâîºð³äí³ êî-
ë³ç³éí³ ðîçâ’ÿçêè ç ìåòîþ âèêëþ÷èòè êîíêóðåíö³þ êîìïåòåíö³é ì³æ ôåäåðàëüíèì ïàð-
ëàìåíòîì ³ çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè ñóá’ºêò³â. Òàê, ó ñôåð³ âèêëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü
ïàðëàìåíòó äåðæàâè íå ïðèïóñêàºòüñÿ çàêîíîòâîð÷³ñòü îðãàí³â ñóá’ºêò³â, à ó ñôåð³ âè-
êëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â – çâè÷àéíî ôåäåðàëüíîãî ïàð-
ëàìåíòó. Ó ðàç³ êîëè âèíèêàº êîë³ç³ÿ ì³æ ôåäåðàëüíèì çàêîíîì ³ òàê çâàíèì çàêîíîì
ñóá’ºêòà, ïðèéíÿòèìè ç ïèòàíü, ùî â³äíåñåí³ äî ñôåðè êîíêóðóþ÷èõ, àáî ñï³ëüíèõ
ïîâíîâàæåíü, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ä³º ôåäåðàëüíèé çàêîí.

Çâè÷àéí³ çàêîíè, ÿê ³ ñàìó êîíñòèòóö³þ, ìîæíà ââàæàòè óí³âåðñàëüíèìè äæåðåëà-
ìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, àäæå ³íø³ çãàäóâàí³ ôîðìè õàðàêòåðèçóþòü ïðàâîâå ðåãó-
ëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ëèøå â äåÿêèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Â³ä ³íøèõ çâè÷àéíèõ çàêî-
í³â çàêîíè, â³äíåñåí³ äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, â³äð³çíÿþòüñÿ çà ïðåäìåòîì
(îá’ºêòàìè) ðåãóëþâàííÿ ³ òîìó – çà çì³ñòîì. Öå çàêîíè ïðî ãðîìàäÿíñòâî, ïðî êîí-
êðåòí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ³íäèâ³äà òà ãàðàíò³¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿, ïðî âèáîðè, ïðî íàäçâè÷àéíèé
ñòàí, ïðî ñòàòóñ îêðåìèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òîùî. Íàçâè òàêèõ çàêîí³â º ð³çíèìè, à ¿õ
ê³ëüê³ñòü ³ çì³ñò íåð³äêî çàëåæàòü â³ä îáñÿãó ³ çì³ñòó êîíñòèòóö³¿: ÷èì øèðøèì ³ äå-
òàëüí³øèì º âëàñíå êîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ, òèì âóæ÷à ñôåðà â³äïîâ³äíî¿ çàêîíî-
äàâ÷î¿ ðåãëàìåíòàö³¿.

Äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà äî ïåâíî¿ ì³ðè º, ïî ñóò³, ì³æãàëóçåâ³ çà çì³ñòîì
çàêîíè, ÿê³ ì³ñòÿòü ïîëîæåííÿ, ùî ñëóãóþòü ðåãóëþâàííþ íå ò³ëüêè ó ñôåð³ äåðæàâ-
íî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ. Ì³æãàëóçåâèé õàðàêòåð áàãàòüîõ çâè÷àéíèõ
çàêîí³â çóìîâëåíèé, çîêðåìà, â³äñóòí³ñòþ ôîðìàëüíîãî ðîçìåæóâàííÿ ì³æ ïóáë³÷íî-
ïðàâîâèìè ãàëóçÿìè ïðàâà, íåêîäèô³êîâàí³ñòþ ÷àñòèíè ç íèõ. ²íîä³ äæåðåëàìè êîí-
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ñòèòóö³éíîãî ïðàâà º ñèñòåìàòèçîâàí³ çàêîíè – êîäåêñè. Íàé÷àñò³øå çä³éñíþþòü êî-
äèô³êàö³þ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ âèáîð³â. Óí³êàëüíîþ º ïðàêòèêà
çàêîíîòâîð÷îñò³ â Àâñòð³¿, äå ìîæëèâå âêëþ÷åííÿ äî òåêñò³â çâè÷àéíèõ çàêîí³â òàê
çâàíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü. Ïðèéíÿòòÿ öèõ ïîëîæåíü, ùî ìàþòü áóòè â³äïîâ³ä-
íî ïîçíà÷åí³, çä³éñíþºòüñÿ â òàêîìó æ ïîðÿäêó, ùî é ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàêî-
í³â. Ïðîòå â³äïîâ³äí³ çàêîíè çàãàëîì çáåð³ãàþòü ïðèðîäó çâè÷àéíèõ.

Çâè÷àéí³ çàêîíè, ÿê çàçíà÷àëîñü, ïðèéìàþòü íà îñíîâ³ ïðîñòî¿, àáî ì³í³ìàëüíî
á³ëüøîñò³ â³ä êâîðóìó. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü, íàñàìïåðåä, ïðàêòèêà çàêîíîòâîð÷îñò³ â
ðÿä³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í (çîêðåìà â Óêðà¿í³), äå çâè÷àéí³ çàêîíè ïðèéìàþòü á³ëü-
ø³ñòþ â³ä ñêëàäó ïàðëàìåíòó. Ð³çíîâèäîì çâè÷àéíèõ çàêîí³â, ïðî ÿê³ â äåÿêèõ âèïàä-
êàõ ïðÿìî éäåòüñÿ â êîíñòèòóö³¿, º çàêîíè, ïðèéíÿò³ àáî çàòâåðäæåí³ íà ðåôåðåíäóì³.
Òàê³ çàêîíè â íàóö³ íåð³äêî âèçíà÷àþòü ÿê ðåôåðåíäí³, àáî ðåôåðåíäàðí³, àêòè. Ïðàê-
òèêà ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ ðåôåðåíäíèõ àêò³â º âóçüêîþ, àäæå ïðîâåäåííÿ
çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿
ôóíêö³¿ ïàðëàìåíòó àáî íàâ³òü äîö³ëüí³ñòü ¿¿ ³ñíóâàííÿ. ²ñòîð³¿ ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³î-
íàë³çìó â³äîì³ ëèøå ïîîäèíîê³ ïðèêëàäè ðåôåðåíäíèõ àêò³â – äæåðåë êîíñòèòóö³éíî-
ãî ïðàâà. Â Óêðà¿í³ âçàãàë³ â³äñóòí³é äîñâ³ä ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ çàêîí³â ðåôå-
ðåíäóìîì.

Ðåôåðåíäí³ àêòè, ÿê ïðàâèëî, ìîæóòü áóòè çì³íåí³ àáî ñêàñîâàí³ ò³ëüêè çà ðåçóëüòà-
òàìè íîâîãî â³äïîâ³äíîãî ðåôåðåíäóìó. Ðàçîì ç òèì ³íîä³ ïðèïóñêàºòüñÿ çì³íà ðåôå-
ðåíäíèõ àêò³â çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, õî÷à óõâàëåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ ïîòðåáóº êâà-
ë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³. Íà öèõ ï³äñòàâàõ îêðåì³ òåîðåòèêè ââàæàþòü, ùî ðåôåðåíäí³
àêòè ìàþòü âèùó ñèëó ïîð³âíÿíî ³ç çâè÷àéíèìè çàêîíàìè – ïàðëàìåíòñüêèìè àêòàìè.
Ó äåðæàâí³é ïðàêòèö³ ³ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî þðèäè÷íî¿
ñèëè ðåôåðåíäíèõ àêò³â.

Ñó÷àñíå ïîíÿòòÿ çâè÷àéíîãî çàêîíó ÿê ôîðìàëüíîãî çàêîíó íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíå ç
«íàðîäíèì ïðåäñòàâíèöòâîì», ç ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó ÿê îðãàíó çàêî-
íîäàâ÷î¿ âëàäè. Òèì ñàìèì ôîðìàëüíèé çàêîí âèçíàºòüñÿ àêòîì îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿
âëàäè, à ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé éîãî ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ íà ðåôåðåíäó-
ì³, êîëè çàêîíîòâîð÷³ñòü çä³éñíþº íàðîä (âèáîð÷èé êîðïóñ) – àêòîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëà-
äè. Òàêå ïîºäíàííÿ ïîíÿòòÿ ôîðìàëüíîãî çàêîíó ç ïîíÿòòÿìè çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè àáî
îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè º ëîã³÷íèì ³ ç îãëÿäó íà ñåìàíòèêó. Çàçíà÷åíèé ï³äõ³ä äî
âèçíà÷åííÿ ôîðìàëüíîãî çàêîíó ùå ó XIX ñòîë³òò³ íàáóâ ïîøèðåííÿ â êðà¿íàõ, äå áóëà
ñïðèéíÿòà ³äåîëîã³ÿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ çä³éñíåí³ â³äïîâ³äí³ äåðæàâíî-ïðàâîâ³ ïå-
ðåòâîðåííÿ. Çà óìîâ óêîð³íåííÿ â òåîð³þ ³ ïðàêòèêó äåÿêèõ êðà¿í ³äåé ñàìîäåðæàâíî¿
âëàäè ìîíàðõà ïîíÿòòÿ ôîðìàëüíîãî çàêîíó ÿê âèêëþ÷íî àêòà çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè àáî
¿¿ îðãàíó çâè÷àéíî îñïîðþâàëîñÿ. Ïðè öüîìó íàãîëîøóâàëîñü, ùî çàêîíîì º àêò, ÿêèé
âèäàº íîñ³é «âåðõîâíî¿ âëàäè», ³ òîìó öåé àêò ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ «íàéâèùîãî ïîðÿä-
êó». Á³ëüøå òîãî, ³íîä³ ñòâåðäæóâàëè, ùî íàâ³òü ïðèéíÿòèé ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì
àêò ñòàº çàêîíîì ò³ëüêè ï³ñëÿ éîãî ñàíêö³îíóâàííÿ ìîíàðõîì, ùî º êëþ÷îâèì ìîìåí-
òîì ó çä³éñíþâàí³é çàêîíîòâîð÷îñò³.

Òàê³ îö³íêè çàêîíîòâîð÷îñò³ òà ó÷àñò³ â ¿¿ çä³éñíåíí³ ãëàâè äåðæàâè íå â³äïîâ³äàþòü
ñó÷àñíîìó ñòàíó òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ãëàâà
äåðæàâè, íàñàìïåðåä ïðåçèäåíò, íàä³ëåíèé ïðàâîì â³äêëàäàëüíîãî âåòî ùîäî çàêîí³â,
ïðèéíÿòèõ ïàðëàìåíòîì, à ó áàãàòüîõ – ùå é ïðàâîì çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè. Âåòî âè-
ãëÿäàº ÿê ñâîºð³äíà àëüòåðíàòèâà ïîâíîâàæåííþ ï³äïèñóâàòè òà îô³ö³éíî îïðèëþä-
íþâàòè çàêîíè. Óñ³ ö³ ïîâíîâàæåííÿ ãëàâè äåðæàâè çàñâ³ä÷óþòü éîãî ó÷àñòü ó çä³é-
ñíåíí³ âëàñíå ïàðëàìåíòñüêî¿ ôóíêö³¿ çàêîíîòâîð÷îñò³. Îäíàê ò³ëüêè ïàðëàìåíò º
îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, ³ æîäåí ³íøèé îðãàí íå óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè çàêî-
íè. Òîìó øòó÷íèì º òðàêòóâàííÿ âæèâàíîãî â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òåðì³íà «çàêîí
Óêðà¿íè» ÿê òàêîãî, ùî â³äîáðàæàº í³áèòî íàëåæí³ñòü Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè çàêîíîäàâ-
÷î¿ âëàäè. Öåé òåðì³í âî÷åâèäü ìàº ðóäèìåíòàðíèé õàðàêòåð: çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
³ñíóâàëè íå ò³ëüêè çàêîíè ÑÐÑÐ, à é çàêîíè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Ðàçîì ç òèì éîãî ìîæ-
íà ñïðèéìàòè ÿê ï³äòâåðäæåííÿ àâòîðèòåòó ïðàâîâî¿ ôîðìè çàêîíó.
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Ïîíÿòòÿ ôîðìàëüíîãî çàêîíó ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿòòÿì çàêîíîäàâñòâà, ÿêå º íåâèçíà÷å-
íèì. Äî ââåäåííÿ òàê çâàíèõ êîíñòèòóö³é ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó (1977–1978 ðîê³â)
íà äîêòðèíàëüíîìó ð³âí³ òåðì³í «çàêîíîäàâñòâî» çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïî-
çíà÷åííÿ çàêîí³â, óêàç³â òà íîðìàòèâíèõ ïîñòàíîâ, ùî ïðèéìàëèñÿ, çîêðåìà, Âåðõîâ-
íîþ Ðàäîþ ÓÐÑÐ òà ¿¿ ïðåçèä³ºþ. Çãàäóâàí³ êîíñòèòóö³¿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ
àêò³â çàïðîâàäèëè òåðì³í «çàêîíîäàâ÷èé àêò». Îáèäâà íàçâàí³ òåðì³íè ïî-ð³çíîìó
âæèâàþòüñÿ ó â³ò÷èçíÿí³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ ïðàâîòâîð÷îñò³. Çîêðåìà, òåðì³í «çàêîíî-
äàâñòâî» ìîæíà òðàêòóâàòè ó âóçüêîìó ñåíñ³ ÿê òàêèé, ùî îçíà÷àº ñóêóïí³ñòü íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè ïàðëàìåíò – îðãàí çàêîíîäàâ÷î¿
âëàäè. Êîæåí ç öèõ àêò³â º òàêîæ çàêîíîäàâ÷èì àêòîì. Ùå âóæ÷èì, àëå, ç îãëÿäó íà õà-
ðàêòåðèñòèêè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, á³ëüø êîðåêòíèì áóäå òðàêòóâàííÿ çàêî-
íîäàâñòâà ÿê ñóêóïíîñò³ âèêëþ÷íî çàêîí³â.

²ñíóþòü ³ øèðîê³ òðàêòóâàííÿ, çà ÿêèìè ïîíÿòòÿ çàêîíîäàâñòâà îõîïëþº íå ò³ëüêè
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïàðëàìåíòó, à é ð³çí³ àêòè, ïðèéíÿò³ (âèäàí³) ³íøèìè äåð-
æàâíèìè îðãàíàìè. Ïðèêëàäîì øèðîêîãî òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ çàêîíîäàâñòâà º ï³ä-
õ³ä, ïîêëàäåíèé â îñíîâó ôîðìóâàííÿ çì³ñòó âèäàííÿ «Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè»,
ÿêå ìàº ùå îäíó íàçâó – «Ùîòèæíåâèé çá³ðíèê àêò³â çàêîíîäàâñòâà». Øèðîêå òðàêòó-
âàííÿ ïîíÿòòÿ çàêîíîäàâñòâà, ïî ñóò³, âèçíàíå é íà ð³âí³ çàêîíîäàâ÷î¿ ðåãëàìåíòàö³¿
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ â³äîáðàæåíå â ïðàêòèö³ ïðèéíÿòòÿ ñèñòåìàòèçîâàíèõ çàêîí³â,
ÿê³ ìàþòü íàçâó îñíîâ çàêîíîäàâñòâà. Çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ ïðèéíÿòî ê³ëüêà àêò³â
(òðè), ùî âèçíà÷åí³ ñàìå ÿê îñíîâè çàêîíîäàâñòâà. Îêðåì³ ïîëîæåííÿ öèõ àêò³â ñëóãó-
þòü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàííþ. Òàê, Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî
êóëüòóðó ô³êñóþòü ïåâí³ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí ó ñôåð³ êóëüòóðè ³ âñòàíîâëþþòü
ãàðàíò³¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Âèçíàíîþ º õàðàêòåðèñòèêà îñíîâ çàêîíîäàâñòâà ÿê àêò³â, ùî â³ä³ãðàþòü óçàãàëü-
íþþ÷ó ³ íàâ³òü ïðîãðàìíó ðîëü ùîäî âñ³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â (âêëþ÷íî ³í-
øèõ çàêîí³â), îäíîïðåäìåòíèõ ç íèìè. Òàê, ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ôàêòè÷íî áóëî
âñòàíîâëåíî âèìîãó â³äïîâ³äíîñò³ îñíîâàì çàêîíîäàâñòâà ³íøèõ îäíîïðåäìåòíèõ àê-
ò³â. Öåé äîñâ³ä çàïîçè÷åíî ³ ó â³ò÷èçíÿí³é çàêîíîòâîð÷îñò³. Íàïðèêëàä, ó Ïîñòàíîâ³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ â ä³þ Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ» âñòàíîâëåíî, ùî «äî ïðèâåäåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó â³äïîâ³ä-
í³ñòü ç Îñíîâàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ÷èíí³ àêòè çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ â ÷àñòèí³, ÿêà íå ñóïåðå÷èòü öèì Îñíîâàì». Ïðè öüîìó
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ìàâ ïîäàòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ïðèâåäåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Îñíîâàìè çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ. Ó çâ’ÿçêó ç òàêèìè îáñòàâèíàìè îêðåì³ àâòîðè ùå çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â âèä³ëÿëè îñíîâè çàêîíîäàâñòâà â ³ºðàðõ³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-
ò³â ³ íàâ³òü âèçíàâàëè çà íèìè ïîð³âíÿíî âèùó ñèëó. Àëå òàêà îö³íêà þðèäè÷íî¿ ñèëè
îñíîâ çàêîíîäàâñòâà íå çíàéøëà àäåêâàòíîãî â³äîáðàæåííÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïðàêòèö³
ïðàâîçàñòîñóâàííÿ. Äî òîãî æ çà ïîðÿäêîì ïðèéíÿòòÿ ³ âíåñåííÿ çì³í âîíè íå â³äð³çíÿ-
þòüñÿ â³ä ³íøèõ çâè÷àéíèõ çàêîí³â.

Äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³äíåñåí³, ïî ñóò³, îñîáëèâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïèòàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿ ³ íåð³äêî óçàãàëüíåíî âè-
çíà÷àþòüñÿ ÿê ñòàòóòè. Â ²ñïàí³¿, ²òàë³¿ ³ Ïîðòóãàë³¿ òàê³ àêòè ìàþòü îô³ö³éíó íàçâó ñà-
ìå ñòàòóò³â. Ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ñòàòóò³â ó íàçâàíèõ êðà¿íàõ ìàº â³äì³ííîñò³, àëå â óñ³õ
âèïàäêàõ â³í ´ðóíòóºòüñÿ íà âçàºìîä³¿ ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó òåðèòîð³àëüíî¿ àâòî-
íîì³¿ ³ ïàðëàìåíòó óí³òàðíî¿ äåðæàâè. Ñòàòóòè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàí³ ç ð³çíè-
ìè ôîðìàìè çàêîí³â. Â ²ñïàí³¿ äëÿ óõâàëåííÿ ïðîåêò³â ñòàòóò³â ïàðëàìåíò ïðèéìàº îð-
ãàí³÷í³ çàêîíè, â ²òàë³¿ ñòàòóòè äåÿêèõ àâòîíîì³é çàòâåðäæóþòü øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ
êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â. Â Àçåðáàéäæàí³ òà Óêðà¿í³ â³äïîâ³äí³ àêòè, ùî ìàþòü íàçâó
êîíñòèòóö³é, áóëè ïðèéíÿò³ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì àâòîíîì³¿ ³ çàòâåðäæåí³ ïàðëà-
ìåíòîì. Òàêîìó çàòâåðäæåííþ ñëóãóâàëî ïðèéíÿòòÿ çâè÷àéíèõ çàêîí³â.

²íîä³ ôàêòè÷í³ ñòàòóòè ïðèéìàþòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì àâòîíîì³¿ (Ãðóç³ÿ,
Óçáåêèñòàí) àáî íà ì³ñöåâîìó ðåôåðåíäóì³ (Ìîëäîâà). Çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì âîíè º
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ï³äçàêîííèìè àêòàìè, ùî çóìîâëåíî çàãàëüíîþ ñóòí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿ ó
ñêëàä³ óí³òàðíî¿ äåðæàâè, ñï³ââ³äíîøåííÿì êîìïåòåíö³é â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âëàäè.
Ï³äçàêîííèìè º òàêîæ àêòè, ÿê³ ç îáìåæåíîãî êîëà ïèòàíü ïðèéìàþòüñÿ â îêðåìèõ àâ-
òîíîì³ÿõ ¿õ ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè ³ ìàþòü çàãàëüíó íàçâó ì³ñöåâèõ çàêîí³â (íà-
ïðèêëàä, â ²òàë³¿ – îáëàñí³ çàêîíè). Ïðîòå ì³ñöåâ³ çàêîíè ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå ìà-
þòü ðåàëüíîãî êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ.

Âàæëèâó ðîëü ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³ â³ä³ãðàþòü òàê³ äæåðåëà, ÿê
ïàðëàìåíòñüê³ ðåãëàìåíòè. Çà óìîâ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó êîæíà ç ïàëàò ïðèéìàº
âëàñíèé ðåãëàìåíò. Ïàðëàìåíòñüêèé ðåãëàìåíò ÿê ïðàâîâà ôîðìà çâè÷àéíî ìàº âè-
ãëÿä ºäèíîãî àêòà, ùî óõâàëþºòüñÿ çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó (ïàëàòè) ³ íå ïîòðåáóº
ï³äïèñàííÿ ãëàâîþ äåðæàâè. Áåç ó÷àñò³ ãëàâè äåðæàâè çä³éñíþºòüñÿ é îô³ö³éíå îïðè-
ëþäíåííÿ ðåãëàìåíòó. Êîíñòèòóö³¿ ì³ñòÿòü ò³ëüêè çàãàëüí³ çãàäêè ïðî ïàðëàìåíòñüê³
ðåãëàìåíòè, à ³íîä³ âèçíà÷àþòü á³ëüø³ñòü, íåîáõ³äíó äëÿ ¿õ ïðèéíÿòòÿ. Òîìó âèíÿòêîì
º ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 95 Êîíñòèòóö³¿ Òóðå÷èííè, çã³äíî ç ÿêèì ó ðåãëàìåíò³ íåîáõ³äíî
çàô³êñóâàòè âèìîãó ùîäî ó÷àñò³ êîæíî¿ ôðàêö³¿ â óñ³õ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó ç
óðàõóâàííÿì ê³ëüê³ñíîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ä â³äïîâ³äíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Ïàðëàìåíòñüêèé ðåãëàìåíò ïðèéìàþòü, ÿê ïðàâèëî, íà îñíîâ³ àáñîëþòíî¿ á³ëüøî-
ñò³, à â Àâñòð³¿, ²ðàí³, Ñëîâåí³¿ òà Óãîðùèí³ – á³ëüø³ñòþ ó äâ³ òðåòèíè â³ä ïðèñóòí³õ
äåïóòàò³â, ùî çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüí³ñòü çä³éñíþâàíîãî íèì ðåãóëþâàííÿ. Ó Ôðàíö³¿ òà
ðÿä³ ôðàíêîìîâíèõ êðà¿í ðåãëàìåíò ³ çì³íè äî íüîãî, äî ââåäåííÿ â ä³þ, îáîâ’ÿçêîâî
îö³íþþòüñÿ îðãàíàìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ îñíîâíî-
ìó çàêîíó. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà ³íøèõ àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ, ùî ñïðèéíÿëè áðèòàí-
ñüêó êîíñòèòóö³éíó ìîäåëü, îðãàí³çàö³ÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðëàìåíòó (ïàëàò) ðåãëà-
ìåíòóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ïèñàíèõ ³ çâè÷àºâèõ ïðàâèë, ïðèéíÿòèõ àáî âèçíàíèõ ïàðëà-
ìåíòîì ÷è âñòàíîâëåíèõ éîãî êåð³âíèì îðãàíîì (ñï³êåðîì).

Íà â³äì³íó â³ä çàêîí³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè «ï³ñëÿ» êîíñòèòóö³¿,
ïàðëàìåíòñüêèé ðåãëàìåíò â÷èíÿº ðåãóëþâàííÿ «ðàçîì» ç êîíñòèòóö³ºþ. Îá’ºêòîì òà-
êîãî «ñï³ëüíîãî» ðåãóëþâàííÿ º, íàñàìïåðåä, çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ. Âðàõîâóþ÷è òå,
ùî êîíñòèòóö³¿ íå âêëþ÷àþòü çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîöåñóàëüíèõ íîðì, ðåãëàìåíòè ôàê-
òè÷íî ïåðåáèðàþòü íà ñåáå ¿õ ðîëü ùîäî â³äïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ðåãóëþâàííÿ. Á³ëüø³ñòü
àâòîð³â, ÿê³ äîñë³äæóâàëè ôîðìó ³ ïðèðîäó ïàðëàìåíòñüêîãî ðåãëàìåíòó, ââàæàþòü
éîãî ï³äçàêîííèì àêòîì. Ïðîòå ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî âèçíà÷èòè õî÷à á îäèí êîíêðåò-
íèé çàêîí, ÿêîìó ðåãëàìåíò ìàâ áè â³äïîâ³äàòè. Äî òîãî æ ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ðåãëà-
ìåíòó ÿê àêòà îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ìàëî â ÷îìó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðÿäêó ïðèé-
íÿòòÿ çàêîíó ïàðëàìåíòîì, à âèìîãà àáñîëþòíî¿ àáî íàâ³òü êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³
ôîðìàëüíî «ï³äâèùóº» éîãî â³äíîñíî çâè÷àéíîãî çàêîíó. Íåð³äêî â òåîð³¿, à ³íîä³ é íà
ïðàêòèö³, çà ïàðëàìåíòñüêèì ðåãëàìåíòîì âèçíàºòüñÿ ñèëà çàêîíó, õî÷à íå çàïåðå-
÷óºòüñÿ éîãî îñîáëèâà ïðàâîâà ôîðìà. Ïðî âèçíàííÿ çà ðåãëàìåíòîì ñèëè çàêîíó ïðÿ-
ìî éäåòüñÿ, çîêðåìà, â êîíñòèòóö³ÿõ Àâñòð³¿ òà Ëèòâè. Ó Ðåãëàìåíò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè òàêîæ ïåðåäáà÷åíî, ùî öåé àêò ìàº ñèëó çàêîíó.

Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ÷àñòèíà ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðëàìåíòó òà éîãî ïàëàò â³äíå-
ñåí³ äî ñôåðè ñàìå çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ. Òàê, ó Ëèòâ³ òà Óãîðùèí³ çàêîíîäàâ÷à
ïðîöåäóðà âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì, ïðè÷îìó â Óãîðùèí³ äëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ ïîòð³áíà
á³ëüø³ñòü ó äâ³ òðåòèíè â³ä ïðèñóòí³õ äåïóòàò³â. Á³ëüøå òîãî, ³íîä³ âñ³ ïèòàííÿ îðãà-
í³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó ìàþòü áóòè ðåãëàìåíòîâàí³ çàêîíîì, ïðî ùî éäåòüñÿ
â êîíñòèòóö³ÿõ. Çîêðåìà, â Àâñòð³¿ ïåðåäáà÷åíî ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî ðåãëàìåíò íèæ-
íüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó, â ×åõ³¿ – âåðõíüî¿ ïàëàòè, â ²ñëàíä³¿ îá’ºêòîì ñïåö³àëüíîãî çà-
êîíó óçàãàëüíåíî âèçíà÷åíà ïàðëàìåíòñüêà ïðîöåäóðà, â Åñòîí³¿ êîíñòèòóö³éíå ïå-
ðåäáà÷åííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî ðåãëàìåíò ïàðëàìåíòó ïîºäíóºòüñÿ ç âèìîãîþ
àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³ äëÿ öüîãî.

Ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñòàòò³ 82 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ïîðÿäîê ðîáî-
òè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà çàêîíîì ïðî
ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. ²ñíóº äóìêà, ùî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî çàêîíó ñïðèÿ-
òèìå ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ïàð-
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ëàìåíòó, çîêðåìà ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà-
¿íè ó ïðîöåñ³ çàêîíîòâîðåííÿ. Íèí³ çíà÷íà ÷àñòèíà â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü âèð³øóºòüñÿ
çã³äíî ³ç çì³ñòîì Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòîãî ³ çì³íþâàíîãî ó
ôîðì³ ¿¿ ïîñòàíîâ, ÿê³ âèêîíóþòü ùîäî Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ðîëü òàê
çâàíèõ íîðìàòèâíî-äîïîì³æíèõ àêò³â. Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè îïîñåðåä-
êîâàíî ñòàíîâèòü çì³ñò öèõ ïîñòàíîâ ³ çàáåçïå÷óº ¿ì íîðìàòèâíå íàïîâíåííÿ.

Äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â äåÿêèõ êðà¿íàõ, íàñàìïåðåä çà óìîâ ôåäåðàòèâ-
íîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ, â³äíåñåí³ òàê çâàí³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ (äåðæàâíî-ïðàâî-
â³) äîãîâîðè. ßê çàçíà÷àëîñü, äîãîâ³ðí³ ôîðìè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí äåð-
æàâíîãî âëàäàðþâàííÿ â³ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü çà ôåîäàëüíèõ ÷àñ³â. ²ñíóþòü ³ ñó-
÷àñí³ äîãîâ³ðí³ ôîðìè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü óçãîäæåííÿ âîëåâèÿâëåíü ñóá’ºêò³â êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðàâà, ùî ¿õ óêëàäàþòü. Äîãîâ³ðíèé õàðàêòåð öèõ ôîðì ïðÿìî â³äîáðàæåíî
â ¿õ íàçâàõ. Ïðèêëàäîì º òðè äîãîâîðè, óêëàäåí³ â 1992 ðîö³, ÿêèìè áóëî ðîçìåæîâàíî
ïðåäìåòè â³äàííÿ ³ ïîâíîâàæåííÿ ì³æ Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ òà ¿¿ ð³çíèìè ñóá’ºêòà-
ìè. Ö³ àêòè îòðèìàëè îô³ö³éíó íàçâó Ôåäåðàòèâíîãî äîãîâîðó, ïðî ùî éäåòüñÿ ó ÷èí-
í³é Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³¿ (ñòàòòÿ 11). Âîäíî÷àñ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ ³íøèõ
äîãîâîð³â, çîêðåìà ì³æ ñàìèìè ñóá’ºêòàìè, ïðî ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåò³â â³äàííÿ ³
ïîâíîâàæåíü.

Äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ìîæóòü áóòè ï³äçàêîíí³ àêòè. Çàëåæíî â³ä ïðèé-
íÿòî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, öå ó ïåðøó ÷åðãó îêðåì³ àêòè ãëàâè äåðæàâè àáî
óðÿäó. Äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ, ÿê ïðàâèëî, íå ðåãóëþþòüñÿ
ï³äçàêîííèìè àêòàìè, ³ â³äïîâ³äí³ àêòè âèãëÿäàþòü îäèíè÷íèìè. Îäíàê çà óìîâ êðè-
çîâîãî ñòàíó â ñóñï³ëüñòâ³ òà äåðæàâ³ ï³äçàêîíí³ àêòè ³íîä³ íà êîðîòêèé ÷àñ âèêîíóþòü
âàæëèâó ³ íàâ³òü êëþ÷îâó ðîëü ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³, ôàêòè÷íî
ï³äì³íÿþ÷è çàêîíè ³ íàâ³òü ñàìó êîíñòèòóö³þ. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
ïîä³áíó ðîëü âèêîíàëè îêðåì³ àêòè ïðåçèäåíò³â Ôðàíö³¿ òà Ðîñ³¿. Òàêå ÿâèùå îá’ºêòèâ-
íî º ïîë³òè÷íîþ òà þðèäè÷íîþ àíîìàë³ºþ.

Ó ïðàêòèö³ ð³çíèõ êðà¿í ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ùîäî âèçíà÷åííÿ ï³äçàêîííèõ àêò³â ÿê
äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, à òàêîæ ùîäî çì³ñòó é îáñÿãó çä³éñíþâàíîãî íèìè ðåãó-
ëþâàííÿ. Íàïðèêëàä, ó Âåëèêîáðèòàí³¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâå çíà÷åííÿ ìàþòü àêòè,
ïðèéíÿò³ íà îñíîâ³ òàê çâàíî¿ êîðîë³âñüêî¿ ïðåðîãàòèâè, òîáòî, ïî ñóò³, çà äèñêðåö³éíèìè
ïðàâîìî÷íîñòÿìè ìîíàðõà. Ðåàëüíî ö³ àêòè, ùî ìàþòü íàçâó íàêàçó êîðîëÿ (êîðîëåâè) ó
òàºìí³é ðàä³, º ðåçóëüòàòîì ïðàâîòâîð÷îñò³ óðÿäó. Ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á, çîêðåìà, áóëè
ââåäåí³ ïåðø³ êîíñòèòóö³¿ äëÿ á³ëüøîñò³ êîëèøí³õ êîëîí³àëüíèõ âîëîä³íü.

Ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³äíåñåí³ äåÿê³ àêòè
ïðåçèäåíòà. Òàêèìè º ÷èíí³ Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê îô³ö³éíîãî îïðè-
ëþäíåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà íàáðàííÿ íèìè ÷èííîñò³», Óêàç Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Ïðî ùîð³÷í³ ïîñëàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè» òà
³íø³. Çîâñ³ì âèíÿòêîâèé õàðàêòåð ìàº ïðàêòèêà ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ
â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ íà îñíîâ³ ïîñòàíîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ ïîñòàíîâ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ï³äçàêîíí³ àêòè ³íøèõ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á ìîæóòü
ò³ëüêè îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàòè íà êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ, áóäó÷è äæå-
ðåëàìè ³íøèõ ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãàëóçåé.

Äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â êðà¿íàõ, ïðàâî ÿêèõ â³äíåñåíå äî òàê çâàíî¿ àí-
ãëî-ñàêñîíñüêî¿, àáî àíãëî-àìåðèêàíñüêî¿, «ñ³ì’¿» ïðàâîâèõ ñèñòåì, º ñóäîâ³ ïðåöåäåí-
òè. Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ôåíîìåí ñóäîâîãî ïðåöåäåíòó ìàº ïåâí³ â³äì³ííîñò³, àëå çàâæäè
ïðåöåäåíò – öå þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâå ïðàâèëî, ÿêå ì³ñòèòüñÿ â ð³øåíí³ íàéâèùîãî àáî
îäíîãî ç âèùèõ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³. Â³äïîâ³äíå ïðàâèëî
ìîæå ñëóãóâàòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîþ îñíîâîþ ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ ñóá’ºêò³â, çîêðåìà
ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ñóä³â ïðè óõâàëåíí³ ð³øåíü â àíàëîã³÷íèõ àáî ïîä³áíèõ ñïðàâàõ. Òèì
ñàìèì ñóä íå ò³ëüêè çàñòîñîâóº íîðìè ïðàâà, à é ó ïðîöåñ³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ìîæå ñòâî-
ðþâàòè íîâ³ íîðìè. Ïðè öüîìó ñóäîâèì ïðåöåäåíòîì º íå âñå ñóäîâå ð³øåííÿ, à ò³ëüêè
ïåâí³ éîãî àñïåêòè (ôðàãìåíòè) – òàê çâàíå ratio decidendi (ëàò. – ñåíñ ð³øåííÿ). ²íøå â
ñóäîâîìó ð³øåíí³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê obiter dictum (ìèìîõ³äü ñêàçàíå).
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Ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè ìàþòü äâà ñìèñëîâ³ ð³çíîâèäè. Îäíèì ç íèõ º ïðåöåäåíòè, ÿêè-
ìè ñôîðìóëüîâàí³ íîðìè òàê çâàíîãî çàãàëüíîãî ïðàâà (àíãë. Common Law). Ïîíÿòòÿ
çàãàëüíîãî ïðàâà ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî äîñâ³äó ³ ïîçíà÷àº ñóêóïí³ñòü íîðì ³ ïðèí-
öèï³â, ùî ìàþòü çâè÷àºâó ãåíåçó, ñêëàëèñÿ ³ñòîðè÷íî ³ ç ÷àñîì áóëè ñôîðìóëüîâàí³
çäåá³ëüøîãî â ñóäîâèõ ð³øåííÿõ. ²íøèì ð³çíîâèäîì º ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç
òëóìà÷åííÿì çàêîí³â ³, çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè, êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó. Ó ñó-
êóïíîñò³ ñòâîðåí³ ñóäàìè íîðìè ïðàâà â ë³òåðàòóð³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïðåöåäåíòíå ïðà-
âî (àíãë. Case Law). Êîíöåïòóàëüíèì ñòðèæíåì ó çàñòîñóâàíí³ íîðì ïðåöåäåíòíîãî
ïðàâà º ïðèíöèï stare decisis (ëàò. – âèð³øóâàòè òàê, ÿê áóëî âèð³øåíî ðàí³øå). ²ñíó-
âàííÿ ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà â àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ óêîð³íåíå â òðàäèö³ÿõ þðèäè÷íîãî
ïîçèòèâ³çìó, çã³äíî ç ÿêèìè ïðàâî ³ñíóº ÿê âèçíàíå ³ çàñòîñîâóâàíå ñóäàìè.

Äî êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ ïîëîæåíü, âñòàíîâëåíèõ ñóäîâèìè ïðåöåäåíòàìè, íà-
ëåæàòü, íàñàìïåðåä, ò³, ùî âèçíà÷àþòü ïðàâà ³ ñâîáîäè ³íäèâ³äà, à òàêîæ ìåõàí³çìè ¿õ
çàõèñòó. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà ô³êñàö³ÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ó á³ëüøîñò³ êðà¿í çä³éñíþºòü-
ñÿ øëÿõîì çàêð³ïëåííÿ ¿õ ó êîíñòèòóö³¿ òà çàêîíàõ. ²íøèé ï³äõ³ä äî ðåãëàìåíòàö³¿ ïðàâ
³ ñâîáîä çàñòîñîâàíî â êðà¿íàõ, äå ñóäîâèé ïðåöåäåíò âèçíàíî äæåðåëîì ïðàâà. Òóò
ïðàâîâèé ñòàòóñ ³íäèâ³äà âèçíà÷åíî íå ò³ëüêè êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè, à é â³äïîâ³ä-
íèìè ñóäîâèìè ð³øåííÿìè. Ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè ìîæóòü ïðÿìî îáìåæóâàòè ³íäèâ³äà, ³
ïîçà öèìè îáìåæåííÿìè ³ñíóâàòèìóòü éîãî ïðàâà ³ ñâîáîäè. Íàâåäåíà ñõåìà â³äïî-
â³äàº â³äîìîìó ïðèíöèïó «âñå, ùî íå çàáîðîíåíî, – äîçâîëåíî». Âîíà çîâí³ çàáåçïå÷óº
á³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ùîäî âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà ³ ùîäî éîãî ðå-
àë³çàö³¿. Ïðîòå ïîä³áíèé âèñíîâîê áóâ áè ñïðîùåííÿì, àäæå íå ³ñíóº äîêàç³â òîãî, ùî
ñóäîâà ïðàâîòâîð÷³ñòü º á³ëüø åôåêòèâíîþ çà íàñë³äêàìè, í³æ çàêîíîäàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü
ïàðëàìåíòó. Äî òîãî æ, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, íå âñ³ ïðàâà ³ ñâîáîäè (íàïðèêëàä ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà) ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ³ çàáåçïå÷åí³ çàñîáàìè çàõèñòó
øëÿõîì ñóäîâî¿ ïðàâîòâîð÷îñò³.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ñóäîâèé ïðåöåäåíò ÿê äæåðåëî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, íåîáõ³äíî
âêàçàòè íà éîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ïðàâîâîþ ôîðìîþ çàêîíó. Ïðèéíÿâøè çàêîí, ìîæíà
çì³íèòè ïðàâîâó ñèòóàö³þ, ùî âèíèêëà âíàñë³äîê ôîðìóëþâàííÿ ñóäîâîãî ïðåöåäåí-
òó, ³ òèì ñàìèì ïðàêòè÷íî ñêàñóâàòè ïðåöåäåíò. Ç ³íøîãî áîêó, ñóäîâèé ïðåöåäåíò ³
çàêîí íåð³äêî äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî. ßê ïðàâèëî, çàêîíàìè, ïî ñóò³, çàì³íþþòü ëè-
øå íåíàëåæí³ ç îãëÿäó íà ñóñï³ëüí³ ïîòðåáè ïðåöåäåíòè, çàëèøàþ÷è çà ïðåöåäåíòíèì
ïðàâîì «òðàäèö³éí³» äëÿ íüîãî îá’ºêòè ðåãóëþâàííÿ.

Ó êðà¿íàõ, ïðàâî ÿêèõ â³äíåñåíå äî òàê çâàíî¿ êîíòèíåíòàëüíî¿, àáî ðîìàíî-ãåðìàí-
ñüêî¿, «ñ³ì’¿» ïðàâîâèõ ñèñòåì, ïîíÿòòÿ ñóäîâîãî ïðåöåäåíòó ³íîä³ ïîâ’ÿçóþòü ç
ð³øåííÿìè îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü öèõ ð³øåíü ñòîñóºòüñÿ
³ ñàìèõ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, ÿê³, ðåàë³çóþ÷è ïîâíîâàæåííÿ, ïîâèíí³
ä³ÿòè, ïî ñóò³, çà ïðèíöèïîì stare decisis. Ïðîòå áóäü-ÿêå ð³øåííÿ, çîêðåìà, Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè àáî éîãî ÷àñòèíà íå º ñóäîâèì ïðåöåäåíòîì ó «êëàñè÷íîìó»
ñåíñ³, ùî çóìîâëåíî êîíöåïòóàëüíèìè â³äì³ííîñòÿìè ó ïðàâîðîçóì³íí³ çà óìîâ ð³çíèõ
«ñ³ìåé» ïðàâîâèõ ñèñòåì.

Ðàçîì ç òèì ð³øåííÿ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ òàêîæ ìàþòü áóòè â³äíåñåí³
äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Äî òàêèõ ð³øåíü, íàñàìïåðåä, íàëåæàòü ò³, ÿê³ ïðèé-
íÿòî ó ñïðàâàõ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ êîíñòèòóö³¿ (êîíñòèòóö³éíîñò³) êîíñòèòóö³éíî-ïðà-
âîâèõ çà ïðåäìåòîì àêò³â àáî ¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü. Ïåðåâ³ðêà êîíñòèòóö³éíîñò³ âèçíà-
÷åíîãî êîëà ïðàâîâèõ àêò³â º òèòóëüíîþ ôóíêö³ºþ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿.
Ðåàë³çóþ÷è öþ ôóíêö³þ, âîíè ôàêòè÷íî çì³íþþòü íàÿâí³ ðåçóëüòàòè ïðàâîòâîð÷îñò³.
Çà âèçíà÷åííÿì Ã. Êåëüçåíà, ïîä³áí³ çì³íè º «íåãàòèâíîþ ïðàâîòâîð÷³ñòþ». ßê çàçíà-
÷àëîñü, «íåãàòèâíà ïðàâîòâîð÷³ñòü» ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ³ ïåâíèõ çàñîá³â êîíñòèòóö³éíî-
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, íàñàìïåðåä çàêîí³â. Ó ðÿä³ êðà¿í, äå äî ïîâíîâàæåíü îðãàí³â
êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â³äíåñåíî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ âèçíà÷åíèõ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â, äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º àêòè òëóìà÷åííÿ òèõ ç íèõ, ùî ñàì³ íà-
ëåæàòü äî äæåðåë ö³º¿ ãàëóç³. Òàê, äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óêðà¿íè º àêòè òëó-
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ìà÷åííÿ – ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî ãàëóçåâèõ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ çàêîí³â.

Ãåíåçà ïîíÿòòÿ «îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì» ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè
çì³ñòó òåîð³¿ ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, ç ôàêòè÷íèì â³äòîðãíåííÿì çà
â³äïîâ³äíèõ ÷àñ³â ïðèíöèïó ðîçïîä³ëó âëàä. Âîäíî÷àñ öå ïîíÿòòÿ â³äñóòíº â òåîð³¿ ³
ïðàêòèö³ êðà¿í, ïðàâî ÿêèõ â³äíåñåíå äî àíãëî-ñàêñîíñüêî¿ «ñ³ì’¿» ïðàâîâèõ ñèñòåì.
Ñóäè öèõ êðà¿í òëóìà÷àòü ïðàâîâ³ íîðìè, çàñòîñîâóþ÷è ¿õ ùîäî óõâàëåííÿ êîíêðåò-
íèõ ð³øåíü ÷è ñòâîðþþ÷è ïðåöåäåíòè. Ïðè öüîìó íåìàº ïîòðåáè âèçíàâàòè òàêå òëó-
ìà÷åííÿ îô³ö³éíèì, òîáòî íàãîëîøóâàòè íà éîãî îáîâ’ÿçêîâîìó õàðàêòåð³. Ó ðîçâèíó-
òèõ êðà¿íàõ, ïðàâî ÿêèõ â³äíåñåíå äî êîíòèíåíòàëüíî¿ «ñ³ì’¿», ïîíÿòòÿ îô³ö³éíîãî
òëóìà÷åííÿ òàêîæ ïðàêòè÷íî íå âæèâàºòüñÿ. Êîæíå ñóäîâå ð³øåííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà
òëóìà÷åíí³ ïðàâîâèõ íîðì, íà îñíîâ³ ÿêèõ âîíî áóëî óõâàëåíå, àëå òàêå òëóìà÷åííÿ
ìàº îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð ò³ëüêè çà çì³ñòîì ð³øåííÿ ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³.

Ïðîòå ïîíÿòòÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàëèøàºòüñÿ ó íàóêîâîìó îá³ãó ³ º êîíñòèòó-
ö³éíî âèçíà÷åíèì íà â³ò÷èçíÿíîìó òåðåí³. Ââàæàºòüñÿ, ùî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì, ó ïåðøó ÷åðãó, çà þðèäè÷íèìè íà-
ñë³äêàìè: âîíî º îáîâ’ÿçêîâèì àáî íàâ³òü çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì. Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
çâè÷àéíî êëàñèô³êóþòü ÿê êàçóàëüíå ³ íîðìàòèâíå. Îô³ö³éíå êàçóàëüíå òëóìà÷åííÿ º
îáîâ’ÿçêîâèì ò³ëüêè ó çâ’ÿçêó ç êîíêðåòíèìè ïðàâîâ³äíîñèíàìè, ó÷àñíèêàì ÿêèõ âîíî
àäðåñîâàíå. Îô³ö³éíå íîðìàòèâíå òëóìà÷åííÿ ïîøèðþºòüñÿ íà àáñòðàêòíå êîëî ó÷àñ-
íèê³â ïåâíèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ º, ïî ñóò³, çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì. Îçíàêîþ íîðìà-
òèâíîãî òëóìà÷åííÿ º ìîæëèâ³ñòü éîãî íåîäíîðàçîâîãî âèêîðèñòàííÿ â þðèäè÷í³é
(çîêðåìà ñóäîâ³é) ïðàêòèö³. Îô³ö³éíå íîðìàòèâíå òëóìà÷åííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ ³ ñïåö³àëü-
íîþ ôîðìîþ òà îñîáëèâèì ïîðÿäêîì çä³éñíåííÿ. Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé þðèñò-òåîðå-
òèê Ï. Íåäáàéëî íàçâàâ àêòè îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì ³íòåðïðåòàö³éíè-
ìè àêòàìè ³ âèçíàâàâ ¿õ ð³çíîâèäîì ïðàâîâèõ àêò³â ïîðÿä ç íîðìàòèâíèìè òà ³íäèâ³-
äóàëüíèìè. Ïðèêëàäîì ³íòåðïðåòàö³éíîãî àêòà º áóäü-ÿêå ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîíó.

Ðàçîì ç òèì îô³ö³éíå íîðìàòèâíå òëóìà÷åííÿ íå ìàº ñàìîñò³éíî¿ ïðàêòè÷íî¿ çíà÷ó-
ùîñò³, àäæå âîíî ñòâîðþº þðèäè÷í³ íàñë³äêè ò³ëüêè ó çâ’ÿçêó ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâîâèõ
íîðì, ñìèñë ÿêèõ ç’ÿñîâóâàâñÿ ³ ðîç’ÿñíþâàâñÿ ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á. ²íòåðïðåòàö³éíèé
àêò íå ìîæå ï³äì³íÿòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, ÿêèé òëóìà÷èâñÿ, ³ ä³º ò³ëüêè íà ÷àñ
éîãî ÷èííîñò³. Êîæåí ³íòåðïðåòàö³éíèé àêò ìàº äîïîì³æíèé õàðàêòåð â³äíîñíî àêòà –
îá’ºêòà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, ùî ä³ñòàº âèÿâ ó çàñòîñóâàíí³ ïðîòëóìà÷åíèõ íîðì
ïðàâà. Çàëèøàþ÷èñü «ñàìîñò³éíèì» ó ñèñòåì³ ïðàâà, ³íòåðïðåòàö³éíèé àêò º ôóíêö³î-
íàëüíî «çàëåæíèì» â³ä â³äïîâ³äíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. Éîãî íå ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè ÿê çàñ³á áåçïîñåðåäíüîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, àäæå â³í âèêîíóº ùîäî òàêî-
ãî ðåãóëþâàííÿ âòîðèííó, îïîñåðåäêîâàíó ðîëü. Çà þðèäè÷íîþ ïðèðîäîþ ³ ñèëîþ, à
íå çà ôîðìîþ, ³íòåðïðåòàö³éí³ àêòè º ñâîºð³äíèìè «ï³äêîíñòèòóö³éíèìè» (ÿêùî òëó-
ìà÷èëèñÿ êîíñòèòóö³éí³ íîðìè) àáî «ï³äçàêîííèìè» (ÿêùî òëóìà÷èëèñÿ íîðìè çàêî-
í³â) ïðàâîâèìè àêòàìè.

Ðîçãëÿíóò³ äæåðåëà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ôîðìàë³çîâàí³, àáî
ïèñàí³, äæåðåëà. Âîíè º ðåçóëüòàòîì, ïî ñóò³, ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðàâîòâîð÷îãî ïðîöå-
ñó, çä³éñíþâàíîãî óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè. ²íø³ äæåðåëà
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º íåôîðìàë³çîâàíèìè (íåïèñàíèìè). Ö³ äæåðåëà âèãëÿäàþòü
ÿê íå çàâæäè ïåðåäáà÷óâàíèé ðåçóëüòàò ñóñï³ëüíî¿ òà äåðæàâíî¿ ïðàêòèêè. Íåôîðìà-
ë³çîâàí³ äæåðåëà – öå ð³çí³ íîðìàòèâí³ óòâîðåííÿ, ÿê³ çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì º çâè÷àÿìè.
ßêùî, íàïðèêëàä, çàêîíîòâîð÷³ñòü ìàº ðåçóëüòàòîì ñòâîðåííÿ çàêîí³â ÿê íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â – â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, òî ïðàâîâ³ çâè÷à¿ º íàñë³äêîì äîñèòü
àáñòðàêòíî¿ ïðàêòèêè, â ÿê³é ³íîä³ íåìîæëèâî ðîçìåæóâàòè ïðîöåñ ñòâîðåííÿ (âèíèê-
íåííÿ) ïðàâîâèõ íîðì òà éîãî ðåçóëüòàò. Çàâæäè ïîñòàº çàïèòàííÿ ùîäî þðèäè÷íî¿
ñèëè çâè÷à¿â ïîð³âíÿíî ç ôîðìàë³çîâàíèìè äæåðåëàìè, õî÷à ³íîä³ çà íèìè âèçíàþòü
ñèëó çàêîíó.
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Ïðàâîâèé çâè÷àé ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äæåðåëî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íàñàìïåðåä
â àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ. Òàê, ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïðàâîâèìè çâè÷àÿìè ðåãëàìåíòîâàí³
îêðåì³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Çîêðåìà, äî â³äïî-
â³äíèõ íîðì íàëåæàòü ò³, ùî âèçíà÷àþòü çì³ñò êîðîë³âñüêî¿ ïðåðîãàòèâè – ñóêóïíîñò³
ïðàâîìî÷íîñòåé ìîíàðõà, ÿê³ ôîðìàëüíî íàëåæàòü ìîíàðõó, àëå â îñíîâíîìó ðåàë³çó-
þòüñÿ óðÿäîì. Ïðàâîâ³ çâè÷à¿ ðåãëàìåíòóþòü áàãàòî ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³
ïàðëàìåíòó, íà ¿õ îñíîâ³ ñôîðìóëüîâàíî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà (ñóâåðåí³òåòó) ïàðëà-
ìåíòó. Â ³íøèõ êðà¿íàõ çâè÷àºâî-ïðàâîâ³ íîðìè òàêîæ ðåãóëþþòü äåðæàâíî-ïîë³òè÷-
í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ, îäíàê îáñÿã òàêîãî ðåãóëþâàííÿ º âêðàé îáìåæåíèì. Çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â çâè÷à¿ äî äæåðåë äåðæàâíîãî ïðàâà, ÿê ïðàâèëî, íå â³äíîñèëè, õî÷à
³ñíóâàííÿ çâè÷àºâèõ çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ çàãàëîì íå çàïåðå÷óâàëîñü. Á³ëüø³ñòü äåð-
æàâîçíàâö³â âèçíàâàëè çà òàêèìè çàñîáàìè õàðàêòåð ïîë³òè÷íèõ çâè÷à¿â. ßê ïðèêëàä
íàâîäèëè ñòâîðåííÿ ðàäè ñòàð³éøèí Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ, ùî íå áóëî ïåðåäáà÷åíå
æîäíèì «ïèñàíèì» àêòîì.

Âèêîðèñòàííÿ ïîë³òè÷íèõ çâè÷à¿â ÿê çàñîá³â ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ
â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ º äîñèòü ïîøèðåíèì ÿâèùåì. Íå ³ñíóº ïðîòèð³÷÷ÿ â òîìó, ùî
ïîë³òè÷í³ çâè÷à¿ íå ìàþòü þðèäè÷íî¿ ñèëè, àëå çä³éñíþþòü ðåãóëþâàííÿ íàçâàíèõ
â³äíîñèí. Êîëî â³äïîâ³äíèõ â³äíîñèí øèðøå, í³æ ñôåðà ä³¿ íîðì êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà, ùî óìîæëèâëþº çàñòîñóâàííÿ ïîçà òàêîþ ñôåðîþ íåþðèäè÷íèõ çàñîá³â ðåãóëþ-
âàííÿ. Ïðèêëàäîì ïîë³òè÷íèõ çâè÷à¿â º ð³çí³ ïðàâèëà, ÿê³ ñêëàëèñÿ ó çâ’ÿçêó ç âçàºìî-
ä³ºþ ïàðëàìåíòó òà éîãî åëåìåíò³â, ç îäíîãî áîêó, ³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é – ç äðóãîãî.
Òàê³ ïðàâèëà íå âèçíàþòüñÿ þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèìè, õî÷à ¿õ çâè÷àéíî äîòðèìóþòü-
ñÿ. Ðàçîì ç òèì ïîä³ë çâè÷àºâèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè
âëàäàðþâàííÿ, íà ïðàâîâ³ òà ïîë³òè÷í³ º äîñèòü óìîâíèì, àäæå íàñë³äêè ¿õ ðåàë³çàö³¿
ïðàêòè÷íî íå ìàþòü â³äì³ííîñòåé. Òîìó, çîêðåìà, þðèäè÷íà ïðèðîäà çâè÷à¿â, ÿê³ ââà-
æàþòüñÿ äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, íåð³äêî çàëèøàºòüñÿ íåâèçíà÷åíîþ.

Þðèäè÷íà ïðèðîäà íå âèçíàºòüñÿ çà êîíñòèòóö³éíèìè óãîäàìè (àíãë. Constitutional
Conventions) – çâè÷àºâèìè çà õàðàêòåðîì çàñîáàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ
â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ, ïðèéíÿòèìè â ðÿä³ àíãëîìîâíèõ êðà¿í. Ââàæàºòüñÿ, ùî âîëå-
âèÿâëåííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîðì, ÿê³ ñòàíîâëÿòü çì³ñò êîíñòèòóö³éíèõ óãîä, íå ïåðåä-
áà÷àº âèçíàííÿ çà íèìè ïðàâîâî¿ çíà÷óùîñò³ ³ âîíè íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ñóäîì.
Òàêèé ï³äõ³ä âèïëèâàº ç àíãëî-àìåðèêàíñüêî¿ «âåðñ³¿» þðèäè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó, ç â³ä-
ïîâ³äíî¿ êîíöåïö³¿ ïðàâîòâîð÷îñò³ ³ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ.

Ðîëü êîíñòèòóö³éíèõ óãîä ó ðåãóëþâàíí³ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäàðþ-
âàííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ íåîäíàêîâà. Íàéá³ëüøå çíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éí³ óãîäè ìàþòü ó
Âåëèêîáðèòàí³¿, äå íà ¿õ îñíîâ³ ðåãëàìåíòóþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ äåðæàâíîãî
ëàäó, ÷åðåç ùî êîíñòèòóö³þ ö³º¿ äåðæàâè õàðàêòåðèçóþòü ÿê íåïèñàíó. Äåÿê³ ç êîíñòè-
òóö³éíèõ óãîä, ùî ñòàíîâëÿòü ¿¿ çì³ñò, ôîðìóëþþòüñÿ òàê: ìîíàðõ ïîâèíåí ïðèçíà÷àòè
íà ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà îñîáó, ÿêó ï³äòðèìóº á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â íèæíüî¿ ïàëàòè ïàð-
ëàìåíòó. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð âèçíà÷àº ñêëàä êàá³íåòó (óðÿäó). Ì³í³ñòðè ìàþòü áóòè ÷ëå-
íàìè ïàðëàìåíòó. Ìîíàðõ çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ çà ïîðàäîþ ì³í³ñòð³â (³íñòèòóò
êîíòðàñèãíóâàííÿ, àáî ñêð³ïëåííÿ). ×ëåíè êàá³íåòó íåñóòü êîëåêòèâíó òà ³íäèâ³äóàëü-
íó ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä íèæíüîþ ïàëàòîþ ïàðëàìåíòó. Çàçíà÷èìî, ùî â
á³ëüøîñò³ ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ âèêëàäåíî â òåêñòàõ îñíîâíèõ çàêîí³â.

Ðîçãëÿíóò³ òà ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³äîáðàæåí³ çà
çì³ñòîì þðèäè÷íî¿ íàóêè. Ôîðìóâàííÿ ãàëóçåâî¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíî-
ãî) ïðàâà ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ ³ íàâ³òü ïåðåä³ñòîð³þ. Çîêðåìà, àíàë³ç äåðæàâíîãî âëàäà-
ðþâàííÿ ïðîïîíóâàëè ó ñâî¿õ òâîðàõ ùå äàâíüîãðåöüê³ ìèñëèòåë³. Îäíàê âîíè, ÿê é ³í-
ø³ â÷åí³ òèõ ÷àñ³â, çîñåðåäæóâàëèñÿ íà ôîðìàõ ³ îêðåìèõ ðèñàõ ñó÷àñíî¿ ¿ì äåðæàâ-
íîñò³, à íå íà ïèòàííÿõ ðåãóëþâàííÿ îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ âëàäè. Äî òîãî æ ñàì³
äåðæàâí³ ôîðìè ðîçãëÿäàëèñÿ íèìè ëèøå ç ìåòîþ ô³ëîñîôñüêèõ óçàãàëüíåíü, à íå ÿê
îá’ºêò ñïåö³àëüíîãî, ïðàâîâîãî äîñë³äæåííÿ.

Ïåðø³ òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè ùîäî äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ç’ÿâèëèñü ó
ÕV²²² ñòîë³òò³. Òîä³ æ äåÿê³ àâòîðè ïî÷àëè âæèâàòè òåðì³í «çàãàëüíå äåðæàâíå ïðàâî».
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Ñïî÷àòêó íèì ïîçíà÷àëè ïåâí³ ³äåàëüí³, ïðèðîäíî-ïðàâîâ³ íîðìè, ÿê³ ïîâ’ÿçóâàëè ç³
ñôåðîþ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Íàéá³ëüø øèðîêî ó Õ²Õ ñòîë³òò³ éîãî âæèâàëè
í³ìåöüê³ àâòîðè, ÿê³ ââàæàëè çàãàëüíèì äåðæàâíèì ïðàâîì ñóêóïí³ñòü ïðàâîâèõ çíàíü
ïðî äåðæàâó, ¿¿ âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòîê, à òàêîæ ïðî äåðæàâí³ ôîðìè. ²íîä³ â ìåæàõ çà-
ãàëüíîãî äåðæàâíîãî ïðàâà àíàë³çóâàëè îêðåì³ äåðæàâí³ ³íñòèòóòè, íàñàìïåðåä ³íñòè-
òóòè ãëàâè äåðæàâè ³ ïàðëàìåíòó, òà çì³ñò ¿õ ïðàâîâî¿ ðåãëàìåíòàö³¿. Îòæå, ïîíÿòòÿ çà-
ãàëüíîãî äåðæàâíîãî ïðàâà ÷àñòêîâî çá³ãàºòüñÿ ³ç ñó÷àñíèìè ïîíÿòòÿìè íàóêè çàãàëü-
íî¿ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà òà ãàëóçåâî¿ íàóêè äåðæàâíîãî (êîíñòèòóö³éíîãî) ïðàâà.

Çäîáóòêîì í³ìåöüêî¿ ïðàâîâî¿ äîêòðèíè áóëî é âèçíà÷åííÿ òàê çâàíîãî îñîáëèâîãî
äåðæàâíîãî ïðàâà, àáî äåðæàâíîãî ïðàâà. Çâè÷àéíî öèìè òåðì³íàìè àáî ïîºäíóâàëè
òå, ùî ñüîãîäí³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íàóêà äåðæàâíîãî (êîíñòèòóö³éíîãî) ³ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ïðàâà, àáî êâàë³ô³êóâàëè äåðæàâíå ïðàâî ó âóçüêîìó ñåíñ³ ÿê, ïî ñóò³, îêðåìó ãà-
ëóçåâó íàóêó. Ñàìå ó âóçüêîìó ñåíñ³ òåðì³íè «îñîáëèâå äåðæàâíå ïðàâî» ³ «äåðæàâíå
ïðàâî» áóëè ³ º ñèíîí³ìàìè òåðì³íà «êîíñòèòóö³éíå ïðàâî», ÿêèé â òîìó æ Õ²Õ ñòîë³ò-
ò³ íàáóâ ïîøèðåííÿ â á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ÿê íàçâà â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿
íàóêè. Çãàäàí³ çäîáóòêè í³ìåöüêî¿ äîêòðèíè áóëè ñïðèéíÿò³ òàê çâàíèìè äîðåâîëþ-
ö³éíèìè ðîñ³éñüêèìè â÷åíèìè. Òîìó, íàïðèêëàä, Î. Æèë³í, ÿêèé ïåâíèé ÷àñ âèêëàäàâ
äåðæàâíå ïðàâî â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ³ Ô. Êîêîøê³í âèä³ëÿëè çàãàëüíå äåðæàâíå
ïðàâî ³ îñîáëèâå äåðæàâíå ïðàâî, à Â. ²âàíîâñüêèé ïèñàâ óçàãàëüíåíî ïðî òåîð³þ äåð-
æàâíîãî ïðàâà ³ ñòîñîâíî êîíêðåòíî¿ êðà¿íè – ïðî íàóêó äåðæàâíîãî ïðàâà.

Íèí³ éäåòüñÿ ñàìå ïðî ãàëóçåâó íàóêó – êîíñòèòóö³éíå ïðàâî, àáî äåðæàâíå ïðàâî.
Çì³ñò ö³º¿ íàóêè ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ, çàëåæíî â³ä çì³ñòó â³äïîâ³äíîãî ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ â óìîâàõ ð³çíèõ êðà¿í. Á³ëüøå òîãî, íàâ³òü â îäí³é êðà¿í³ çâè÷àéíî ³ñíóº ê³ëü-
êà øê³ë íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà, ùî çóìîâëåíî ïåâíèìè â³äì³í-
íîñòÿìè ó ï³äõîäàõ äî âèçíà÷åííÿ ñòàíó ãàëóçåâîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ³ ïåð-
ñïåêòèâ éîãî ðîçâèòêó. Îäíàê, íåçàëåæíî â³ä òàêèõ â³äì³ííîñòåé, ñó÷àñíà íàóêà êîí-
ñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êðà¿í ´ðóíòóºòüñÿ íà ïîë³-
òèêî-ïðàâîâèõ ³äåÿõ ïîñòóëàòíîãî õàðàêòåðó, ñôîðìóëüîâàíèõ ùå ó ÕV²²² ñòîë³òò³ ³ ó
ïîäàëüøîìó ðîçâèíóòèõ.

Åëåìåíòè â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ä³éøëè äî íàñ ç ìèíóëîãî.
Îêðåì³ íàóêîâö³, ÿê³ âèéøëè ç Óêðà¿íè àáî ïðàöþâàëè òóò, ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ äî
óí³âåðñèòåòñüêèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ââîäèëè äèñöèïë³íè «äåðæàâíå ïðàâî», îïóá-
ë³êîâóâàëè íàâ÷àëüí³ êóðñè ç äåðæàâíîãî ïðàâà òà ³íø³ ðîáîòè ìîíîãðàô³÷íîãî õàðàê-
òåðó. Ï³îíåðîì ñåðåä òàêèõ àâòîð³â áóâ Î. Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé, ÿêèé ìàéæå
ï³âñòîë³òòÿ ïðàöþâàâ íà êàôåäð³ äåðæàâíîãî ïðàâà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ îïóáë³-
êóâàâ íàâ÷àëüíèé êóðñ, ÿêèé ñàì âèçíà÷àâ ÿê äîãìàòè÷íèé. Íàäàë³ ð³çí³ àâòîðè
(Î. Æèë³í, Ì. Ïàë³ºíêî òà äåÿê³ ³íø³) â³ä³éøëè â³ä «äîãìè» îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî
âëàäàðþâàííÿ çà óìîâ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ³ ïî÷àëè àíàë³çóâàòè ð³çí³ àñïåêòè òîãî÷àñíî-
ãî ÿâèùà êîíñòèòóö³îíàë³çìó, êîìåíòóâàòè îêðåì³ ³äå¿, ùî ñòàíîâèëè îñíîâó éîãî
òåîð³¿. ßê çàçíà÷àëîñü, íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ö³ ³äå¿ áóëè ïî-ð³çíîìó ñïðèéíÿò³
ïðåäñòàâíèêàìè ïðîãðåñèâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè â Óêðà¿í³ ³ âò³ëåí³ ó ïðîãðàìí³ äîêó-
ìåíòè òîãî÷àñíèõ îá’ºäíàíü òà â íèçêó êîíñòèòóö³éíèõ ïðîåêò³â, çàïðîïîíîâàíèõ ïî-
ë³òèêàìè ³ â÷åíèìè.

Ðîçâèòîê â Óêðà¿í³ ãàëóçåâî¿ þðèäè÷íî¿ íàóêè ó ð³÷èù³ ñïðèéíÿòòÿ ³äåé, ùî ñòàíî-
âèëè îñíîâó òåîð³¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó, áóâ íàäàë³ ôàêòè÷íî ïðèçóïèíåíèé. Çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â ïðîáëåìàòèêà äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ ðîçãëÿäàëàñÿ çà çì³ñòîì ñóòî ïî-
ë³òè÷íîãî «ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêîãî â÷åííÿ», ÿêå, çîêðåìà, çàì³ñòü òåîð³¿ â³äïî-
â³äíî¿ ãàëóç³ ïðîïîíóâàëî ³äåîëîãåìó âåðõîâåíñòâà ðàä. Çóñèëëÿ òàê çâàíèõ äåðæàâî-
çíàâö³â áóëè, íàñàìïåðåä, ñïðÿìîâàí³ íà êîìåíòóâàííÿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ó ñôå-
ð³ «ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà», ÿêå çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³äì³íÿëî òå, ùî ìîæíà óìîâíî âè-
çíàòè çà íàóêó ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïðàâà. ×àñòèíó çäîáóòê³â þðèäè÷íî¿ íàóêè
ñêëàëè é ðîçðîáêè ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó çàðóá³æíèõ êðà¿í, ÿê³
áóëè æîðñòêî ³äåîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèìè. Óñå öå ïîçíà÷èëîñü íà ñòàí³ ãàëóç³ ðàäÿí-
ñüêîãî äåðæàâíîãî ïðàâà. Ñüîãîäí³ â³ò÷èçíÿíà íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çàáåçïå-
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÷óº «ïåðâèííå íàêîïè÷åííÿ» ³íôîðìàö³¿ ïðî äåðæàâíî-ïðàâîâèé ðîçâèòîê íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè. Ïåðåä íåþ ñòî¿òü òàêîæ çàâäàííÿ äîñë³äèòè ðåàëüíó òåîð³þ ³ ïðàêòèêó ñâ³òî-
âîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Âèð³øèâøè òàê³ çàâäàííÿ, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî â Óêðà¿í³
íàáóäå ÿêîñòåé ñïðàâæíüî¿ íàóêè.

Ãàëóçåâà íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà îá’ºêòèâíî ïîâ’ÿçàíà ç òåîðå-
òè÷íîþ, ³ñòîðè÷íîþ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè íàóêàìè. Òåîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà (ÿê íà-
çâà â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ íàóêè) ôîðìóëþº íàéá³ëüø çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ, ÿêèìè
êåðóþòüñÿ, ïðîâîäÿ÷è êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ äîñë³äæåííÿ. ²ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà,
íàñàìïåðåä, ïðîïîíóº íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ³ îäèí ç ìåòîä³â ãàëóçåâèõ äîñë³äæåíü –
³ñòîðèêî-ïðàâîâèé. Çâ’ÿçîê íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ç ³íøèìè ãàëóçåâèìè íàóêà-
ìè º á³ëüø ñêëàäíèì ³ çóìîâëåíèé çì³ñòîì ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ñâî¿ îñîáëèâîñò³
ïðèòàìàíí³ ñï³ââ³äíîøåííþ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïîë³òîëîã³¿ (ïîë³òè÷íî¿
íàóêè). Ïðåäìåòîì ïîë³òîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü º âñ³ åëåìåíòè ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñó-
ñï³ëüñòâà, âêëþ÷íî óçàãàëüíåíî äåðæàâà, à ïðåäìåòîì íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà –
îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè íà «ïîë³òè÷íîìó ð³âí³» òà ¿õ ïðàâîâà ðåãëà-
ìåíòàö³ÿ. Ïîë³òîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àþòü ñàìå çàãàëüí³ ï³äõîäè äî ïðåäìå-
òà, ÷èì âîíè ïîä³áí³ äî òåîðåòèêî-ïðàâîâèõ. Á³ëüø³ñòü æå ðîçä³ë³â íàóêè êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðàâà êîíêðåòèçîâàí³ çà çì³ñòîì ³ ìàþòü íå ò³ëüêè òåîðåòè÷íèé, à é ïðàê-
òè÷íèé õàðàêòåð.

Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ÿê þðèäè÷íà íàóêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè ìåòîäàìè äî-
ñë³äæåíü. Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ñèñòåìíèé ìåòîä, àäæå êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ³íñòè-
òóòè óòâîðþþòü ñèñòåìó, â ìåæàõ ÿêî¿ âîíè âçàºìîä³þòü. Ñèñòåìíèé ìåòîä äîïîìàãàº
âèçíà÷èòè ì³ñöå êîæíîãî ç â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ó äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³. Âîäíî÷àñ íà
îñíîâ³ öüîãî ìåòîäó ìîæíà äîñë³äèòè äåðæàâíèé ìåõàí³çì ó ö³ëîìó, ùî ðîçøèðþº
óÿâëåííÿ ïðî éîãî îêðåì³ ëàíêè. Ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèé ìåòîä òàêîæ ñïðèÿº äî-
ñë³äæåííþ ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ¿¿ îêðåìèõ ³íñòèòóò³â. Öåé ìåòîä äîçâîëÿº
âñòàíîâèòè ïîâíîâàæåííÿ ð³çíèõ îðãàí³â, ¿õ êîìïåòåíö³éí³ âçàºìîçâ’ÿçêè òà çì³ñò
ä³ÿëüíîñò³. Íà éîãî îñíîâ³ ìîæíà ç’ÿñóâàòè òå, íàñê³ëüêè êîíñòèòóö³éíà òåîð³ÿ çà óìîâ
êîíêðåòíî¿ êðà¿íè â³äïîâ³äàº ïðàêòèö³. Ñóòòºâå çíà÷åííÿ ìàº ³ ïîð³âíÿëüíî-ïðàâîâèé
(êîìïàðàòèâíèé) ìåòîä. Âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìåòîäó ñòâîðþº äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³
ÿê äëÿ äîñë³äæåííÿ ãàëóçåé êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â ð³çíèõ êðà¿íàõ, òàê ³ äëÿ âèçíà-
÷åííÿ çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Âñ³
çãàäàí³ ìåòîäè ñòàíîâëÿòü ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, õî-
÷à íèìè âîíà íå îáìåæóºòüñÿ.

Îñîáëèâîñò³ ìåòîäîëîã³¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â Óêðà¿í³ âèçíà÷àº é òå, ùî ¿¿
ïðåäìåò º ôàêòè÷íî ïîäâ³éíèì. Ïî-ïåðøå, öåé ïðåäìåò ñòàíîâëÿòü îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñ-
íåííÿ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ íà «ïîë³òè÷íîìó ð³âí³» â Óêðà¿í³ òà â³äïîâ³äíà ãàëóçü
ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà ³, ïî-äðóãå, àíàëîã³÷íèé äîñâ³ä ó çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ.
Ïîäâ³éí³ñòü ïðåäìåòà íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ñóïðîâîäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ äâîõ
íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, ÿê³ âèâ÷àþòü ñòóäåíòè-þðèñòè – êîíñòèòóö³éíå ïðàâî Óêðà¿íè ³
êîíñòèòóö³éíå ïðàâî çàðóá³æíèõ êðà¿í. Òàêà îñîáëèâ³ñòü þðèäè÷íî¿ îñâ³òè íà â³ò÷èç-
íÿíîìó òåðåí³ ìàº äîñèòü äàâíþ òðàäèö³þ. Ùå çà ÷àñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ óí³âåðñèòåò-
ñüêèìè ñòàòóòàìè ïåðåäáà÷àëèñü äâ³ îáîâ’ÿçêîâ³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè äëÿ þðèñò³â:
äåðæàâíå ïðàâî Ðîñ³¿ (ìîãëà áóòè é ³íøà ïîä³áíà íàçâà), à äî 1884 ðîêó – òàêîæ äåðæàâ-
íå ïðàâî ³íîçåìíèõ êðà¿í. Íàäàë³ ó ï³äðó÷íèêàõ ÷è ïîñ³áíèêàõ ç äåðæàâíîãî ïðàâà ïî-
÷àëè âèä³ëÿòè îêðåì³ ðîçä³ëè ùîäî «³íîçåìíîãî» äîñâ³äó, àáî äîñâ³ä ñàìîäåðæàâíîãî
âëàäàðþâàííÿ àíàë³çóâàëè ó ïîð³âíÿíí³ ç òåîð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ äåðæàâíîãî âëàäàðþ-
âàííÿ çà ðóáåæåì. ²ñíóâàííÿ äâîõ íàçâàíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, çãîäîì – êîìïàðà-
òèâíîãî ìåòîäó ó âèêëàäàíí³ íàâ÷àëüíîãî êóðñó äåðæàâíîãî ïðàâà, íàñàìïåðåä, ïîÿñ-
íþâàëè â³äì³ííîñòÿìè, ùî ³ñíóâàëè ì³æ ñàìîäåðæàâíîþ Ðîñ³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ ³ òàê
çâàíèìè êîíñòèòóö³éíèìè äåðæàâàìè. Ïðîòå ö³ â³äì³ííîñò³, çâè÷àéíî, íå ðîçãëÿäàëèñü
ÿê ñâ³ä÷åííÿ ÿêèõ-íåáóäü ïåðåâàã ñàìå ñàìîäåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ.

²íøèé õàðàêòåð ìàâ «äóàë³çì» íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â – äåðæàâ-
íîãî ïðàâà ÑÐÑÐ ³ äåðæàâíîãî ïðàâà áóðæóàçíèõ êðà¿í (çãîäîì – äåðæàâíîãî ïðàâà
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áóðæóàçíèõ êðà¿í ³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ). Ïîïðè ìàéæå àáñîëþòíó ³äåîëîã³çàö³þ
ïåðøî¿ ç íàçâàíèõ äèñöèïë³í, äðóãà ùîäî íå¿ âèêîíóâàëà âèíÿòêîâî ðîëü àíòèòåçè ç
íåãàòèâíèì ³äåîëîã³÷íèì çì³ñòîì ³ ôàêòè÷íî íå ìàëà í³ òåîðåòè÷íîãî, í³ ïðàêòè÷íîãî
çíà÷åííÿ. ²äåîëîã³÷íå ïðèçíà÷åííÿ «äåðæàâîçíàâñòâà» (÷èòàé – äåðæàâíîãî ïðàâà ÿê
íàóêè ³ â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í) â³äáèëîñü íàäàë³ ó âèä³ëåíí³ òðåòüî¿ íà-
â÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè – äåðæàâíîãî ïðàâà êðà¿í íàðîäíî¿ äåìîêðàò³¿ (çãîäîì – äåðæàâ-
íîãî ïðàâà çàðóá³æíèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í).

Ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà º
ºäèíîþ ³ çîð³ºíòîâàíà íà ïîòðåáè âèâ÷åííÿ êîíêðåòíîãî äåðæàâíîãî äîñâ³äó ç òèìè
àáî ³íøèìè ïîð³âíÿííÿìè ³ç çàðóá³æíèì äîñâ³äîì. Ïðè öüîìó â àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ
âèêëàä êîíñòèòóö³éíîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ó áàãàòüîõ ï³äðó÷íèêàõ ïîºäíàíî
³ â ïåðøó ÷åðãó ñïðÿìîâàíî íà àíàë³ç â³äïîâ³äíîãî íîðìàòèâíîãî ìàòåð³àëó. Á³ëüø
äîêòðèíàëüíî «íàïîâíåíèìè» º ï³äðó÷íèêè ç äåðæàâíîãî ïðàâà, âèäàí³ í³ìåöüêîþ
ìîâîþ. Ôðàíêîìîâíà ë³òåðàòóðà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºð³äíèì ñèìá³îçîì þðèñïðó-
äåíö³¿ ³ ïîë³òîëîã³¿, òîìó â³äïîâ³äí³ ï³äðó÷íèêè çâè÷àéíî ìàþòü íàçâó «êîíñòèòóö³é-
íå ïðàâî ³ ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè». Ñüîãîäí³ íàÿâí³ñòü â Óêðà¿í³ äâîõ íàâ÷àëüíèõ äèñ-
öèïë³í ç êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º íå áåçñï³ðíîþ. Çàçíà÷åíà îñîáëèâ³ñòü â³ò÷èçíÿíî¿
þðèäè÷íî¿ îñâ³òè º âèïðàâäàíîþ ëèøå ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî äîñë³äæåííÿ ³ âèâ÷åí-
íÿ êîíñòèòóö³éíî¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè, ùî ñôîðìóâàëèñü ³ íàáóëè ðîçâèòêó çà ðóáåæåì,
îá’ºêòèâíî áóäå ñïðèÿòè âèð³øåííþ àáî õî÷à á ç’ÿñóâàííþ ïðîáëåì, ÿê³ ïîñòàþòü ó
â³ò÷èçíÿíîìó äåðæàâîòâîðåíí³.
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

ÏÎÍßÒÒß ÇËÎ×ÈÍÓ
(êîìåíòàð äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè)

Ì. Ïàíîâ,
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè

Íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè
³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

Â. Òèõèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 11 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÊÊ) çëî÷èíîì º ïåðåä-
áà÷åíå öèì Êîäåêñîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷è-
íåíå ñóá’ºêòîì çëî÷èíó (÷àñòèíà ïåðøà).

Íå º çëî÷èíîì ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà, õî÷à ôîðìàëüíî ³ ì³ñòèòü îçíàêè áóäü-
ÿêîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, àëå ÷åðåç ìàëîçíà÷í³ñòü íå ñòàíîâèòü ñó-
ñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, òîáòî íå çàïîä³ÿëà ³ íå ìîãëà çàïîä³ÿòè ³ñòîòíî¿ øêîäè ô³çè÷í³é
÷è þðèäè÷í³é îñîá³, ñóñï³ëüñòâó àáî äåðæàâ³ (÷àñòèíà äðóãà).

1. Â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèêëþ÷íî çàêîíàìè Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ
ä³ÿííÿ, ÿê³ º çëî÷èíàìè, òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íèõ (ïóíêò 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 92); í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíóâàòè ÿâíî çëî÷èíí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçè (÷àñ-
òèíà ïåðøà ñòàòò³ 60); çà â³ääàííÿ ³ âèêîíàííÿ ÿâíî çëî÷èííîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íà-
êàçó íàñòàº þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 60); í³õòî íå ìîæå áóòè
äâ³÷³ ïðèòÿãíåíèé äî þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îäíîãî âèäó çà îäíå é òå ñàìå ïðà-
âîïîðóøåííÿ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 61); þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè ìàº ³íäè-
â³äóàëüíèé õàðàêòåð (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 61); îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷è-
íåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå
äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 62); í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî-
÷èíó (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 62); êîæåí çîáîâ’ÿçàíèé íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè, íå ïîñÿãàòè íà ïðàâà ³ ñâîáîäè, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ³í-
øèõ ëþäåé (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 68); íåçíàííÿ çàêîí³â íå çâ³ëüíÿº â³ä þðèäè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 68).

2. Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 11 ÊÊ äàíî ôîðìàëüíî-ìàòåð³àëüíå âèçíà÷åííÿ çàãàëü-
íîãî ïîíÿòòÿ çëî÷èíó. Öå êëþ÷îâå, çàñàäíè÷å ³ öåíòðàëüíå ïîíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà. Âîíî îõîïëþº âñ³ çëî÷èíè, â òîìó ÷èñë³ é íåçàê³í÷åí³ (ñòàòòÿ 13 ÊÊ), º îñíîâîþ
ïðàêòè÷íî âñ³õ ïîëîæåíü (³íñòèòóò³â ³ íîðì) êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ äàº ìîæëèâ³ñòü
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â³äð³çíèòè çëî÷èí â³ä ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü. Óñ³ ãàëóç³ ïðàâà, çîêðåìà êðèì³íàëüíî-
ïðîöåñóàëüíå, ïîâèíí³ âèõîäèòè ç öüîãî ïîíÿòòÿ.

3. Ñòàòòÿ 11 ÊÊ êîðåñïîíäóºòüñÿ ç éîãî ñòàòòÿìè 1, 2, 3, à ïîäàëüø³ íîðìè ÊÊ ðîç-
âèâàþòü ³ êîíêðåòèçóþòü çàãàëüíå ïîíÿòòÿ çëî÷èíó. Ñàìå â³äïîâ³äíî äî íüîãî ïîáóäî-
âàíà Îñîáëèâà ÷àñòèíà ÊÊ, â ÿê³é âñòàíîâëåíî âè÷åðïíèé (çàêðèòèé) ïåðåë³ê ä³ÿíü,
ùî âèçíàþòüñÿ çëî÷èíàìè.

4. Ç âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî ïîíÿòòÿ çëî÷èíó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 11, ÷àñòèíà äðó-
ãà ñòàòò³ 1, ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 3 ³ ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 4 ÊÊ) º î÷åâèäíèì, ùî çàãàëü-
íèìè òà ³ñòîòíèìè îçíàêàìè çëî÷èíó º: 1) ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü ä³ÿííÿ; 2) ïðîòè-
ïðàâí³ñòü, ïåðåäáà÷åííÿ éîãî Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè; 3) âèíí³ñòü; 4) êàðà-
í³ñòü; 5) â÷èíåííÿ éîãî ñóá’ºêòîì çëî÷èíó.

5. Òåðì³í «çëî÷èí» º ñêëàäíèì ñëîâîì, óòâîðåíèì ç îñíîâ ³ìåííèêà «çëî» òà ä³º-
ñëîâà «÷èíèòè» ³ îçíà÷àº «â÷èíåííÿ çëà», («â÷èíåíî çëî»). Îòæå, çëî÷èíîì ó çàãàëü-
íîìó âèãëÿä³ º çàïîä³ÿííÿ ïåâíîãî çëà, ïåâíî¿ øêîäè.

6. Ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü ÿê îáîâ’ÿçêîâà ìàòåð³àëüíà (çì³ñòîâíà) îçíàêà çëî÷èíó
çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 11 ÊÊ îçíà÷àº, ùî ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü) çà-
ïîä³þº ³ñòîòíó øêîäó ô³çè÷í³é ÷è þðèäè÷í³é îñîá³, ñóñï³ëüñòâó àáî äåðæàâ³, òîáòî
îá’ºêòàì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè, àáî ñòâîðþº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü (çàãðîçó)
çàïîä³ÿííÿ òàêî¿ øêîäè. Öÿ îçíàêà º îá’ºêòèâíîþ ñîö³àëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ çëî÷èíó,
ðîçêðèâàº éîãî ñîö³àëüíó ïðèðîäó (ñóòü), äàº ìàòåð³àëüíå éîãî âèçíà÷åííÿ – â³äïîâ³-
äàº íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ñàìå òàê³ ôîðìè (âèäè) ïîâåä³íêè ëþäèíè çàáîðîíÿº çàêîíîäà-
âåöü ï³ä çàãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî äåðæàâíîãî ïðèìóñó, ÿê ïîêàðàííÿ.

Ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü), ÿêå íå ñïðè÷èíÿº ³ñòîòíî¿ øêîäè îá’ºêòó êðèì³íàëü-
íî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè ³ íå ñòâîðþº çàãðîçè çàïîä³ÿííÿ òàêî¿ øêîäè, íå ìîæå ðîçãëÿäà-
òèñÿ ÿê çëî÷èí, àäæå âîíî ïîçáàâëåíî òàêî¿ âëàñòèâîñò³, ÿê ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü.

7. Ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü º îñíîâîþ êðèì³íàë³çàö³¿ ä³ÿíü ³ âèçíà÷àºòüñÿ ö³íí³ñòþ
îá’ºêò³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè, òÿæê³ñòþ (ðîçì³ðîì) çàïîä³ÿíî¿ íèì øêîäè,
îáñòàíîâêîþ, ì³ñöåì, ÷àñîì, ñïîñîáîì, ôîðìîþ, âèäîì ³ ñòóïåíåì âèíè, ìîòèâàìè ³
ö³ëÿìè éîãî â÷èíåííÿ.

8. Ïðèðîäà áóäü-ÿêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïî ñâî¿é ñóò³ ºäèíà, ³ òîìó áóäü-ÿêå ç íèõ º
ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì. Çëî÷èí º íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèì âèäîì ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñà-
ìå ï³äâèùåíèì ñòóïåíåì ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ â³í ³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ïðà-
âîïîðóøåíü.

9. Çëî÷èí çàâæäè ÿâëÿº ñîáîþ êîíêðåòíèé àêò ïîâåä³íêè ëþäèíè, ùî â³äáóâàºòüñÿ
ó ïåâí³é îáñòàíîâö³, ì³ñö³ ³ ÷àñ³ ³ çàâæäè âèÿâëÿºòüñÿ â êîíêðåòí³é ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíî-
ñò³. Ëþäèíà ÿê ñîö³àëüíà ³ñòîòà âñòóïàº äî ñôåðè, ï³äâëàäíî¿ êðèì³íàëüíîìó çàêîíó,
ò³ëüêè çàâäÿêè ñâî¿ì ä³ÿííÿì. Ëèøå çîâí³ âèðàæåíà àêòèâí³ñòü ëþäèíè, ¿¿ â÷èíêè ó
ôîðì³ êîíêðåòíî¿ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè îá’ºêòîì ïðàâîâî¿ îö³íêè. Ïîçà
ñâî¿ìè â÷èíêàìè ëþäè íå âñòóïàþòü äî ñôåðè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Çâ³äñè âèïëè-
âàº, ùî äóìêè, íàì³ðè, ïåðåêîíàííÿ, ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ ëþäèíè, ÿêèìè á
íåãàòèâíèìè âîíè íå áóëè, íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çëî÷èííå ä³ÿííÿ ³, îòæå, íå ìî-
æóòü òÿãòè çà ñîáîþ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

10. Ä³ÿííÿ – öå ñâ³äîìèé àêò ïîâåä³íêè ëþäèíè, ÿêèé çàâæäè º íàñë³äêîì ï³çíàâàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³äîáðàæåííÿì ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè îá’ºêòèâíîãî ñâ³òó. Òîìó íå º ä³-
ÿííÿì ó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó çíà÷åíí³ òàê³ ðóõè ò³ëà, ùî íå êîíòðîëþþòüñÿ ñâ³äî-
ì³ñòþ, íàâ³òü ÿêáè íàñë³äêè òàêèõ ðóõ³â áóëè á ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèìè.

11. Ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ ìàº áóòè âîëüîâèì, òîáòî ïðîÿâîì âîë³ îñîáè.
Ä³ÿííÿ, â ÿêîìó íåìàº ïðîÿâó âîë³, â÷èíåíå, íàïðèêëàä, âíàñë³äîê íåçäîëàííî¿ ñèëè,
íåçäîëàííîãî ô³çè÷íîãî ïðèìóñó òîùî, íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê çëî÷èí.
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12. Ä³ÿ – öå àêòèâíà, ñâ³äîìà, ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íà, ïðîòèïðàâíà ïîâåä³íêà ñó-
á’ºêòà. Âîíà º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ôîðìîþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ. Ïîíàä
äâîõ òðåòèí óñ³õ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ ÊÊ, ìîæóòü áóòè â÷èíå-
í³ ò³ëüêè øëÿõîì ä³¿. Åëåìåíòàðíîþ (íàéïðîñò³øîþ) îäèíèöåþ ä³¿ º ðóõ ò³ëà. Ä³ÿ ìî-
æå âèðàæàòèñÿ â îäíîìó (îäèíè÷íîìó) ðóñ³ ò³ëà àáî â ¿õ ìíîæèííîñò³. Ðóõè ò³ëà óòâî-
ðþþòü ä³þ â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³, êîëè âîíè êîíòðîëþþòüñÿ ñâ³äîì³-
ñòþ ³ ñïðÿìîâóþòüñÿ âîëåþ îñîáè íà ïåâíèé îá’ºêò. Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî ìèìîâ³ëüí³
(íàïðèêëàä ðåôëåêòîðí³) àêòè ðóõó, ùî â³äáóâàþòüñÿ ïîçà êîíòðîëåì ñâ³äîìîñò³ ³
íå âèðàæàþòü âîëþ îñîáè, íå ìîæóòü óòâîðèòè ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íó ä³þ ÿê îçíàêó
çëî÷èíó, íàïðèêëàä ðóõè, âíàñë³äîê ÿêèõ çàâäàíî øêîäè îá’ºêòó, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çà-
êîíîì, ÿêùî âîíè âèêëèêàí³ ðåàêö³ºþ îðãàí³çìó íà á³ëü â³ä óðàæåííÿ ñòðóìîì, âîã-
íåì òîùî.

13. Ç ô³çè÷íîãî áîêó ä³ÿ ìîæå áóòè ïðîñòîþ ³ ñêëàäíîþ. Ïðîñò³ ä³¿ ì³ñòÿòü ó ñîá³
îäèíè÷í³ (åëåìåíòàðí³) àêòè ïîâåä³íêè ëþäèíè, íàïðèêëàä çàâäàííÿ óäàðó. Ñêëàäí³
ä³¿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ óñêëàäíåíîþ ñòðóêòóðîþ. Ñåðåä íèõ ìîæíà âèä³ëèòè ò³, ùî
ñêëàäàþòüñÿ ç ê³ëüêîõ àêò³â ïîâåä³íêè, êîæåí ç ÿêèõ ìîæå áóòè âèçíàíèé ÿê ñàìîñò³é-
íà ä³ÿ. Íàïðèêëàä, ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 186 ÊÊ âñòàíîâëåíà êðèì³íàëüíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ãðàá³æ (â³äêðèòå âèêðàäåííÿ ÷óæîãî ìàéíà), ïîºäíàíèé ç íàñèëüñòâîì,
ÿêå íå º íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ ÷è çäîðîâ’ÿ ïîòåðï³ëîãî, àáî ç ïîãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ
òàêîãî íàñèëüñòâà. Òóò ìàþòü ì³ñöå äâ³ ä³¿ – âèêðàäåííÿ ³ íàñèëüñòâî, êîæíà ç ÿêèõ,
ÿêùî ðîçãëÿäàòè ¿õ ³çîëüîâàíî, óòâîðþþòü ñàìîñò³éí³ çëî÷èíí³ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ îêðå-
ìèìè ñòàòòÿìè ÊÊ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 186, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 125 àáî ñòàòòÿ 126
ÊÊ). Ïîä³áíó ñòðóêòóðó ìàþòü ³ äåÿê³ ³íø³ çëî÷èíè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàñèëüñòâîì (÷àñòèíà
äðóãà ñòàòò³ 365 ÊÊ, ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 373 ÊÊ òîùî). Ó çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ îäíà
ä³ÿ âèñòóïàº ÿê ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ³íøî¿. Âîíè ïåðåáóâàþòü ó íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó òà
îðãàí³÷í³é ºäíîñò³ ³ ó ñóêóïíîñò³ óòâîðþþòü ñêëàäíó ä³þ, ÿêà ³ çàâäàº øêîäè îá’ºêòó
(ÿê îñíîâíîìó, òàê ³ äîäàòêîâîìó).

14. Äî ñêëàäíèõ íàëåæàòü òàêîæ ä³¿, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ðÿäó òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá’ºäíà-
íèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì ³ ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî íà-
ñë³äêó (íàïðèêëàä, êðàä³æêà ö³ëîãî, â÷èíåíà ó ê³ëüêà ïðèéîì³â), ùî óòâîðþþòü ó ñâî¿é
ºäíîñò³ ïðîäîâæóâàíèé çëî÷èí (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 32 ÊÊ). Äî ñêëàäíèõ â³äíîñÿòü,
çîêðåìà, ³ ä³¿ ó òàê çâàíèõ òðèâàþ÷èõ çëî÷èíàõ, êîëè çëî÷èí, ðîçïî÷àâøèñü îäíèì àê-
òîì ïîâåä³íêè (àêòèâíîþ ä³ºþ), ïîò³ì çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó íà ñòàä³¿ çà-
ê³í÷åíîãî çëî÷èíó, íàïðèêëàä, íåçàêîííå çáåð³ãàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. Ó äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ ñêëàäí³ ä³¿ óòâîðþþòüñÿ ö³ëîþ íèçêîþ â÷èíê³â, ïîâ’ÿçàíèõ îäèí ç îäíèì. Öå,
íàïðèêëàä, çàéíÿòòÿ çàáîðîíåíèìè âèäàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñòàòòÿ 203 ÊÊ),
âòÿãíåííÿ íåïîâíîë³òí³õ ó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü (ñòàòòÿ 304 ÊÊ) òîùî. Àëå é ó öèõ âè-
ïàäêàõ ìàº ì³ñöå àêòèâíà ôîðìà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íî¿ ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè ç óñ³ìà
íåîáõ³äíèìè â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³ îçíàêàìè ä³¿ (ñêëàäíî¿).

15. Çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó âïëèâó íà îá’ºêò çëî÷èíó âñ³ ä³¿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà
ô³çè÷í³ òà ³íôîðìàö³éí³. Ô³çè÷í³ (àáî åíåðãåòè÷í³) ä³¿ ïîëÿãàþòü ó çàñòîñóâàíí³ ìóñ-
êóëüíî¿, ô³çè÷íî¿ ñèëè äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èííîãî ïîñÿãàííÿ (êðàä³æêà, ãðàá³æ, ðîçá³é,
âáèâñòâî, íàíåñåííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü òîùî) ³ çàâæäè ñïðÿìîâàí³ íà çì³íó çîâí³ø-
íüî¿, ô³çè÷íî¿ ñôåðè ïðåäìåò³â ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. ²íôîðìàö³éí³ ä³¿ ïîëÿãàþòü ó ïå-
ðåäàâàíí³ ³íôîðìàö³¿ ³íøèì îñîáàì ³ çàâæäè âèðàæàþòüñÿ ó ñëîâåñí³é (âåðáàëüí³é)
ôîðì³, à òàêîæ ó áóäü-ÿêèõ ä³ÿõ, ùî íåñóòü ³íôîðìàö³þ: ñìèñëîâèõ æåñòàõ (êîíêëþ-
äåíòí³ ä³¿), âèðàçíèõ ðóõàõ (ì³ì³êà). Âíàñë³äîê ³íôîðìàö³éíèõ ä³é ìîæóòü ñòàòèñÿ òàê³
çëî÷èíè, ÿê ïîãðîçà âáèâñòâîì, âèìàãàííÿ òîùî. Äëÿ äåÿêèõ çëî÷èí³â õàðàêòåðíèì º
ïîºäíàííÿ ô³çè÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ä³é, íàïðèêëàä, ïðè øàõðàéñòâ³, à òàêîæ ïðè
ãðàáåæ³, ðîçáî¿, ÿê³ ïîºäíàí³ ç ïîãðîçîþ íàñèëüñòâà.

16. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè çëî÷èííî¿ ä³¿ ìàº ñïîñ³á â÷èíåííÿ çëî÷è-
íó, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü (ñèñòåìó) ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
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ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ö³ ñïîñîáè º ð³çíîìàí³òíèìè. Íàé÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ ô³çè÷-
íå, ïñèõ³÷íå íàñèëüñòâî (ïîãðîçà íàñèëüñòâîì), îáìàí, çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, æîðñòî-
êèé àáî îñîáëèâî æîðñòîêèé ñïîñ³á, çàãàëüíîíåáåçïå÷íèé ñïîñ³á òîùî. Âñ³ âîíè çíà÷-
íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòü ôîðìó ³ çì³ñò äàíî¿ ä³¿, ¿¿ ³íòåíñèâí³ñòü ³ øê³äëèâ³ñòü.

Äåÿê³ çëî÷èíè ìîæóòü áóòè â÷èíåí³ ò³ëüêè ó ïåâíèé ñïîñ³á. Ó òàêîìó ðàç³ ñïîñ³á
âêàçóºòüñÿ â çàêîí³ ÿê êîíñòèòóòèâíà îçíàêà çëî÷èíó, íàïðèêëàä, òàºìíå âèêðàäåííÿ
÷óæîãî ìàéíà ÿê ñïîñ³á êðàä³æêè (ñòàòòÿ 185 ÊÊ), â³äêðèòå âèêðàäåííÿ òàêîãî æ ìàé-
íà ïðè ãðàáåæ³ (ñòàòòÿ 186 ÊÊ), çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó ÷è çëî-
âæèâàííÿ äîâ³ðîþ ïðè øàõðàéñòâ³ (ñòàòòÿ 190 ÊÊ). Â ³íøèõ âèïàäêàõ çëî÷èí ìîæå áó-
òè â÷èíåíèé ð³çíèìè ñïîñîáàìè. Òàê, óìèñíå âáèâñòâî (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 115 ÊÊ)
³ óìèñíå ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ (ñòàòòÿ 122 ÊÊ) ìîæóòü áóòè â÷èíåí³
áóäü-ÿêèìè ñïîñîáàìè: øëÿõîì íàíåñåííÿ óøêîäæåíü êîëþ÷èì ÷è ð³æó÷èì ïðåäìå-
òîì, ³ç çàñòîñóâàííÿì âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, îòðóéíèõ ðå÷îâèí, øëÿõîì íàíåñåííÿ óäà-
ð³â, ïîáî¿â òîùî. Ó çâ’ÿçêó ç öèì çàêîíîäàâåöü íå âêàçóº â äèñïîçèö³ÿõ öèõ ñòàòåé
Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ íà ïåâíèé ñïîñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÿê íà îáîâ’ÿçêîâó îçíàêó
ñêëàäó çëî÷èíó.

17. Ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â âèíí³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ çàñîáè ³ çíàðÿääÿ:
çáðîþ, òåõí³÷í³ ïðèñòîñóâàííÿ, ìåõàí³çìè, ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè òîùî. Ó öèõ âèïàä-
êàõ âèííèé çàñòîñîâóº çàêëàäåí³ â çàñîáàõ â÷èíåííÿ çëî÷èíó äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³,
ùî ìîæóòü ³ñòîòíî ïîñèëþâàòè ³íòåíñèâí³ñòü ³ óðàæàþ÷èé åôåêò ä³¿.

18. Çëî÷èíí³ ä³¿ îïèñóþòüñÿ â ñòàòòÿõ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ ð³çíèì ÷èíîì. Ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â ó äèñïîçèö³¿ îïèñóºòüñÿ îäèí âèä çëî÷èííî¿ ïîâåä³íêè, íàïðèêëàä
êðàä³æêà – òàºìíå âèêðàäåííÿ ÷óæîãî ìàéíà (ñòàòòÿ 185 ÊÊ), ïîãðîçà âáèâñòâîì
(ñòàòòÿ 129 ÊÊ). Äîñèòü ÷àñòî â äèñïîçèö³¿ âêàçóþòüñÿ â àëüòåðíàòèâ³ ê³ëüêà ä³é, êîæ-
íà ç ÿêèõ óòâîðþº çëî÷èí. Íàïðèêëàä, áàíäèòèçìîì (ñòàòòÿ 257 ÊÊ) çàêîí âèçíàº îð-
ãàí³çàö³þ îçáðîºíî¿ áàíäè ç ìåòîþ íàïàäó íà ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ ÷è
íà îêðåìèõ îñ³á, à òàêîæ ó÷àñòü ó òàê³é áàíä³ àáî ó â÷èíþâàíîìó íåþ íàïàä³. Ó ïîä³á-
íèõ âèïàäêàõ äëÿ êîíñòàòàö³¿ çëî÷èíó äîñèòü âñòàíîâèòè õî÷à á îäíó ç ä³é, àëüòåðíà-
òèâíî çàçíà÷åíèõ ó çàêîí³. Íåð³äêî ó ÊÊ äàºòüñÿ çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ä³¿, íàïðè-
êëàä, ó ñêëàä³ õóë³ãàíñòâà (ñòàòòÿ 296 ÊÊ).

19. ²íîä³ ïðè îïèñóâàíí³ ä³¿ çàêîíîäàâåöü çàñòîñîâóº â³äñèëî÷íó äèñïîçèö³þ, íà-
ïðèêëàä, çàïîä³ÿííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè äåðæàâ³ àáî ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ øëÿõîì îá-
ìàíó àáî çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çà â³äñóòíîñò³ îçíàê øàõðàéñòâà (ñòàòòÿ 192 ÊÊ). Â ³í-
øèõ âèïàäêàõ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ îçíàê ä³¿ íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ï³äçàêîííèõ íîðìà-
òèâíèõ àêò³â (áëàíêåòíà äèñïîçèö³ÿ): íàïðèêëàä, ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè íà âèáó-
õîíåáåçïå÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ àáî ó âèáóõîíåáåçïå÷íèõ öåõàõ (ñòàòòÿ 273 ÊÊ), ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë ÿäåðíî¿ àáî ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè (ñòàòòÿ 274 ÊÊ) òîùî. Ð³çí³ ïðèéîìè
îïèñóâàííÿ ä³é ó ñòàòòÿõ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ îáóìîâëåí³ íå ðîçñóäîì çàêîíîäàâöÿ,
à îñîáëèâîñòÿìè òîãî ÷è ³íøîãî çëî÷èíó, ñòóï³íü êîíêðåòíîñò³ îïèñóâàííÿ ÿêîãî çà-
ëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñàìî¿ ä³¿, îá’ºêòà ïîñÿãàííÿ, ñïîñîá³â â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çàñî-
á³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ. ×èì ÷³òê³øå îïèñàíà ä³ÿ â çàêîí³, òèì á³ëüøå ãàðàíò³é ïðà-
âèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ïðè ðîçãëÿä³ êîíêðåòíèõ êðèì³íàëü-
íèõ ñïðàâ.

20. Áåçä³ÿëüí³ñòü – öå ïàñèâíà ôîðìà ïîâåä³íêè îñîáè, ùî ïîëÿãàº ó íåâ÷èíåíí³
íåþ êîíêðåòíî¿ ä³¿ (ä³é), ÿêó âîíà ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà â÷èíèòè â äàíèõ êîíêðåòíèõ
óìîâàõ. Âèçíà÷àºòüñÿ áåçä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç îçíàêè êîðåñïîíäóþ÷î¿ ¿é ä³¿. Áåçä³ÿëüí³ñòü
òîòîæíà ä³¿ çà ñâî¿ìè ñîö³àëüíèìè òà þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, òîáòî âîíà ñóñï³ëü-
íî íåáåçïå÷íà ³ ïðîòèïðàâíà, º ñâ³äîìèì ³ âîëüîâèì àêòîì ïîâåä³íêè ëþäèíè.

21. Áåçä³ÿëüí³ñòü â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ä³¿ çîâí³øíüîþ, ô³çè÷íîþ ñòîðîíîþ. Ïðè áåç-
ä³ÿëüíîñò³ îñîáà íå ðîáèòü ïåâíî¿ ä³¿, ÿêó âîíà çà äàíèõ êîíêðåòíèõ óìîâ ïîâèííà áó-
ëà ³ ìîãëà â÷èíèòè äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàïîä³ÿííþ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì îá’ºê-
òàì. Íà ïðàêòèö³ çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü ìàº ì³ñöå çíà÷íî ð³äøå, í³æ ä³ÿ. Øëÿõîì
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áåçä³ÿëüíîñò³ â÷èíÿþòüñÿ òàê³ çëî÷èíè, ÿê çàëèøåííÿ â íåáåçïåö³ (ñòàòòÿ 135 ÊÊ),
íåíàäàííÿ äîïîìîãè îñîá³, ÿêà ïåðåáóâàº â íåáåçïå÷íîìó äëÿ æèòòÿ ñòàí³ (ñòàòòÿ 136
ÊÊ), íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî îõîðîíè æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ä³òåé (ñòàò-
òÿ 137 ÊÊ) òîùî.

22. Çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî âîíà º ïàñèâíîþ ôîðìîþ ïî-
âåä³íêè ëþäèíè. Îäíàê äàíà õàðàêòåðèñòèêà ñòîñóºòüñÿ íå áóäü-ÿêî¿ ïîâåä³íêè îñîáè
íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó (íàïðèêëàä, äèñïåò÷åð àåðîïîðòó çàëèøèâ íà äåÿêèé ÷àñ
ïóëüò êåðóâàííÿ – òðåáà áóëî ïîáà÷èòèñÿ ³ç çíàéîìèì – ³ íå âèêîíàâ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íî¿ ïîñàäêè ë³òàêà, âíàñë³äîê ÷îãî ë³òàê çàçíàâ àâàð³¿), à òèõ
êîíêðåòíèõ ä³é, ùî öÿ îñîáà ìàëà ³ ìîãëà â÷èíèòè çà äàíèõ êîíêðåòíèõ óìîâàõ. Çâ³äñè
âèïëèâàº, ùî îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè çà áåçä³ÿëü-
í³ñòü º íàÿâí³ñòü ó íå¿ îáîâ’ÿçêó ä³ÿòè ïåâíèì ÷èíîì ³ íàÿâí³ñòü ó äàíèõ êîíêðåòíèõ
óìîâàõ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ä³ÿòè ó òàêèé ñïîñ³á.

23. Îáîâ’ÿçîê ÷èíèòè ïåâí³ ä³¿ (ïîâèíí³ñòü) ìîæå âèïëèâàòè ç ð³çíèõ ï³äñòàâ:
à) ³ç çàêîíó (íàïðèêëàä, çàêîí ïîêëàäàº íà ãðîìàäÿíèíà îáîâ’ÿçîê íàäàòè äîïîìîãó

îñîá³, ÿêà ïåðåáóâàº â íåáåçïå÷íîìó äëÿ æèòòÿ ñòàí³, – ñòàòòÿ 136 ÊÊ) àáî ç ³íøîãî
(íàïðèêëàä ï³äçàêîííîãî) íîðìàòèâíîãî àêòà – ó çëî÷èíàõ, îïèñóâàíèõ ó áëàíêåòíèõ
äèñïîçèö³ÿõ;

á) ç ïðîôåñ³éíèõ àáî ñëóæáîâèõ ôóíêö³é (íàïðèêëàä, íåíàäàííÿ äîïîìîãè õâîðîìó
ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì – ñòàòòÿ 139 ÊÊ, ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü – ñòàòòÿ 367 ÊÊ);

â) ç äîãîâîðó (íàïðèêëàä, ïîðóøåííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî îõîðîíè ìàéíà) – ñòàòòÿ 197
ÊÊ;

ã) ç ðîäèííèõ â³äíîñèí (íàïðèêëàä, óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â íà óòðèìàííÿ
ä³òåé – ñòàòòÿ 164 ÊÊ, óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè êîøò³â íà óòðèìàííÿ íåïðàöåçäàòíèõ áàòü-
ê³â – ñòàòòÿ 165 ÊÊ);

ã) ç ïîïåðåäíüî¿ ïîâåä³íêè îñîáè, ÿêùî âîíà ñâî¿ìè ä³ÿìè ñòâîðþº íåáåçïåêó äëÿ
³íøî¿ îñîáè ³ âíàñë³äîê öüîãî çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè ¿é äîïîìîãó (íàïðèêëàä, ÷îâíÿð, ùî
âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçîê ïåðåâåçòè ëþäåé ÷åðåç ð³÷êó, ìàº íàäàòè äîïîìîãó ïàñàæèðàì,
ÿê³ îïèíèëèñÿ ó âîä³ ³ ïî÷àëè òîíóòè âíàñë³äîê òîãî, ùî ÷îâåí ïåðåâåðíóâñÿ ç ïðè÷èí
ïåðåâàíòàæåííÿ àáî øòîðìó).

24. Íàÿâí³ñòü ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ä³ÿòè ïåâíèì ÷èíîì ïîëÿãàº â òîìó, ùî îñîáà â
äàí³é êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ä³ÿòè, òîáòî âèêîíàòè àêòèâí³ ä³¿ ³
çàïîá³ãòè òèì ñàìèì çëî÷èííèì íàñë³äêàì. Òàê, ÿêùî ë³êàð ïîâèíåí áóâ ç’ÿâèòèñÿ äî
õâîðîãî ³ íàäàòè éîìó äîïîìîãó, àëå íå çì³ã öüîãî çðîáèòè âíàñë³äîê, íàïðèêëàä, ïî-
âåí³ ³ ðîçëèâó ð³êè, â³í íå ìîæå íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàòòåþ 139 ÊÊ. Òàê ñàìî
íåíàäàííÿ äîïîìîãè ïîòîïàþ÷îìó îñîáîþ, ÿêà íå âì³º ïëàâàòè, íå ìîæå òÿãòè çà ñî-
áîþ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç ñòàòòåþ 136 ÊÊ çà íåíàäàííÿ äîïîìîãè
îñîá³, ùî ïåðåáóâàº â íåáåçïå÷íîìó äëÿ æèòòÿ ñòàí³, òîìó ùî òóò â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü
íàäàòè òàêó äîïîìîãó.

Îòæå, ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ (÷è íåìîæëèâîñò³) âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà îñîáó
îáîâ’ÿçê³â òðåáà âðàõîâóâàòè êîíêðåòíó îáñòàíîâêó, óìîâè ì³ñöÿ ³ ÷àñó, çì³ñò îáî-
â’ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà îñîáó. Âðàõîâóþòüñÿ òàêîæ ¿¿ ñóá’ºêòèâí³ ìîæëèâîñò³ ùîäî
âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ä³é.

25. Çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿê ³ ä³ÿ, ìîæå ïðîÿâèòèñÿ â îäèíè÷íîìó àêò³ íåâ÷èíåí-
íÿ îñîáîþ êîíêðåòíî¿ ä³¿, ÿêó âîíà ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà â÷èíèòè, àëå ìîæå ÿâëÿòè ñî-
áîþ ³ ê³ëüêà (ìíîæèíí³ñòü) àêò³â ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè, ùî ìàº ì³ñöå, íàïðèêëàä, ïðè
ñëóæáîâ³é íåäáàëîñò³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåîäíîðàçîâî íå âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íå¿
îáîâ’ÿçêè (ñòàòòÿ 367 ÊÊ). Çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè ì³ñöå îäíîàêòíî (îäíî-
ìîìåíòíî) ³ ïðîòÿãîì ïåâíîãî, òðèâàëîãî ïðîì³æêó ÷àñó, çîêðåìà, ïðè òðèâàþ÷èõ
çëî÷èíàõ, íàïðèêëàä ïðè óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â íà óòðèìàííÿ ä³òåé – ñòàò-
òÿ 164 ÊÊ.
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26. Òàêèì ÷èíîì, êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëî÷èííó áåçä³ÿëüí³ñòü íàñòàº
ëèøå çà òàêèõ óìîâ:

à) íà îñîáó áóâ ïîêëàäåíèé ñïåö³àëüíèé îáîâ’ÿçîê â÷èíèòè àêòèâí³ ä³¿, ÿêèìè áóëî
á â³äâåðíåíî íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî íàñë³äêó;

á) ó îñîáè áóëà ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ó äàí³é êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ â÷èíèòè â³äïîâ³äí³
àêòèâí³ ä³¿ ³ çàïîá³ãòè çàïîä³ÿííþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â.

27. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü ìîæå ïîºäíóâàòèñÿ ç àêòèâíèìè ä³-
ÿìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóá’ºêò óõèëÿºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ íüîãî ä³é.
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ìàº ì³ñöå àêò çì³øàíî¿ ïîâåä³íêè – àêòèâí³ ä³¿ òóò âèñòóïàþòü ñïî-
ñîáîì â÷èíåííÿ çëî÷èííî¿ áåçä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå çëî÷èí óòâîðþº çëî÷èííà áåçä³ÿëü-
í³ñòü. Àêòèâí³ æ ä³¿ ìîæóòü îòðèìàòè ñàìîñò³éíó ïðàâîâó îö³íêó (êâàë³ô³êàö³þ) çà íà-
ÿâíîñò³ â íèõ îçíàê ñàìîñò³éíîãî çëî÷èíó.

28. Ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü – öå âîëüîâ³ â÷èíêè ëþäèíè, âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ïñèõî-
ô³çè÷íó ºäí³ñòü çîâí³øíüî¿ (ô³çè÷íî¿) ³ âíóòð³øíüî¿ (ïñèõ³÷íî¿) ñòîð³í ¿¿ ïîâåä³íêè.
Ïðè öüîìó âîëÿ îñîáè ìîæå áóòè áåçïîñåðåäíüî âèðàæåíà â ¿¿ îñîáèñòèõ êîíêðåòíèõ
ä³ÿõ (ô³çè÷íèõ ÷è ³íôîðìàö³éíèõ), àáî îïîñåðåäêîâóâàòèñÿ â ¿¿ â÷èíêàõ ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì ð³çíèõ ìåõàí³çì³â, çàñîá³â (íàïðèêëàä, óáèâñòâî ³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿ ÷è îòðó-
òè), àáî æ âèÿâëÿòèñÿ â ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á (íàïðèêëàä, çàëó÷åííÿ äî â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó îñ³á, ÿê³ íå äîñÿãëè â³êó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïñèõ³÷íî õâîðèõ òîùî).

29. Òðàïëÿþòüñÿ ñèòóàö³¿, êîëè ó â÷èíåíèõ îñîáîþ ä³ÿõ àáî áåçä³ÿëüíîñò³ ¿¿ âîëÿ
íå âèÿâëÿºòüñÿ, à òîìó ïñèõîô³çè÷íà ºäí³ñòü ä³ÿííÿ â³äñóòíÿ. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ÷åðåç
íàÿâí³ñòü ïåâíèõ îáñòàâèí â÷èíåíå ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü), â ÿêîìó â³äñóòí³é
ïðîÿâ âîë³ ñàìîãî ä³ÿ÷à, âòðà÷àº ñâ³é êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð. Îòæå, òóò â³ä-
ñóòíº ³ ñàìå ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü) ÿê îçíàêà çëî÷èíó. Äî
òàêèõ îáñòàâèí íàëåæàòü:

1) íåïåðåáîðíà ñèëà;
2) íåïåðåáîðíèé ô³çè÷íèé ïðèìóñ (íàñèëüñòâî).

30. Íåïåðåáîðíà ñèëà – öå íàäçâè÷àéíà ³ íåçäîëàííà â äàíèõ óìîâàõ îáñòàâèíà.
Äæåðåëîì íåïåðåáîðíî¿ ñèëè ìîæóòü áóòè ÿâèùà ïðèðîäè, òåõí³÷í³ ìåõàí³çìè, õâî-
ðîáà òîùî. Ó ä³ÿíí³, â÷èíåíîìó ï³ä âïëèâîì íåïåðåáîðíî¿ ñèëè, â³äñóòíÿ âîëÿ îñîáè,
â³äñóòíº ñàìå ä³ÿííÿ. Îòæå, çà òàêå ä³ÿííÿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòàâàòè
íå ìîæå. Òàê, íå íåñå êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áåçä³ÿëüí³ñòü çà ñòàòòåþ 139
ÊÊ ë³êàð, ÿêèé íå ì³ã ç’ÿâèòèñÿ äî õâîðîãî ³ íàäàòè éîìó ìåäè÷íó äîïîìîãó âíàñë³äîê
ïîâåí³ àáî çåìëåòðóñó. Òàê ñàìî íå ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáà ³
çà àêòèâí³ ä³¿, ÿê³ âîíà âèêîíàëà âíàñë³äîê íåïåðåáîðíî¿ ñèëè. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ
ç³òêíåííÿ òðîëåéáóñà ç âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì Ê. áóâ âèêèíóòèé ç êóçîâà àâòîìàøè-
íè ³ ïðè ïàä³íí³ çáèâ Í., ñïðè÷èíèâøè éîìó ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Ä³¿ Ê. áóëè îáóìîâ-
ëåí³ íåïåðåáîðíîþ ñèëîþ.

31. Ï³ä íåïåðåáîðíèì ô³çè÷íèì ïðèìóñîì ðîçóì³þòü òàêèé ïðîòèïðàâíèé ô³çè÷-
íèé âïëèâ îäí³º¿ ëþäèíè íà ³íøó (íàñèëüñòâî – çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íî¿ ñèëè, çàïîä³ÿí-
íÿ óäàð³â, ïîáî¿â, ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü òîùî), ùî ö³ëêîì ïðèãí³÷óº âîëþ îñîáè, ÿêà
çàçíàëà íàñèëüñòâà, âíàñë³äîê ÷îãî âîíà áóëà ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ îáðàòè áàæàíèé
âàð³àíò ïîâåä³íêè ³ â÷èíèëà â ðåçóëüòàò³ íàñèëüñòâà òàê³ ðóõè, ÿêèìè áóëà çàïîä³ÿíà
øêîäà ³íø³é îñîá³ àáî íå â÷èíèëà òèõ ä³é, ÿê³ âîíà ïîâèííà áóëà â÷èíèòè â äàí³é ñè-
òóàö³¿. ßêùî ô³çè÷íèé ïðèìóñ áóâ íåïåðåáîðíèì (íàïðèêëàä, çâ’ÿçàíèé îõîðîíåöü
íå ì³ã ïåðåøêîäèòè çëî÷èíöÿì â÷èíèòè êðàä³æêó), òî ó â÷èíåíîìó ä³ÿíí³ îñîáè íåìàº
ïðîÿâó éîãî âîë³. Íåïåðåáîðíèé ô³çè÷íèé ïðèìóñ «ðóéíóº» ïñèõîô³çè÷íó ºäí³ñòü
ä³ÿííÿ, çíèùóº éîãî ö³ëåñïðÿìîâàíèé ³ âîëüîâèé õàðàêòåð, ÷åðåç ùî îñîáà íå ìîæå êå-
ðóâàòè ñâî¿ìè â÷èíêàìè. Ó ðàç³ íåïåðåáîðíîãî ô³çè÷íîãî ïðèìóñó îñîáà íå âèÿâëÿº
ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó çíà÷åíí³, âíàñë³äîê ÷îãî âèêëþ÷àºòüñÿ
¿¿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 40 ÊÊ).
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32. ßêùî æ ô³çè÷íå íàñèëüñòâî áóëî ïåðåáîðíèì, òîáòî êîëè îñîáà â÷èíèëà áóäü-
ÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³¿ ï³ä âïëèâîì ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, ùî íå âèêëþ÷àëî ìîæ-
ëèâîñò³ îñîáè êåðóâàòè ñâî¿ìè ä³ÿìè, òî â öüîìó âèïàäêó ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü âèð³øóºòüñÿ çà ïðàâèëàìè êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 40 ÊÊ).
Îäíàê òàêèé ô³çè÷íèé ïðèìóñ ïîâèíåí ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îáñòàâèíà, ùî ïîì’ÿêøóº ïî-
êàðàííÿ (ïóíêò 6 ñòàòò³ 66 ÊÊ).

33. Ïñèõ³÷íèé ïðèìóñ – öå âèìîãà â÷èíÿòè ïåâí³ ä³¿ àáî, íàâïàêè, íå â÷èíÿòè òèõ ÷è
³íøèõ ä³é, ÿê³ çà äàíî¿ ñèòóàö³¿ ìàþòü áóòè â÷èíåí³, ï³ä çàãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷-
íîãî íàñèëüñòâà, çàïîä³ÿííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ÷è ìîðàëüíî¿ øêîäè. Ó ðàç³ ïñèõ³÷íîãî ïðè-
ìóñó ìàº ì³ñöå ïîãðîçà àáî çàëÿêóâàííÿ îñîáè, ÿêà ï³ääàëàñÿ ïðèìóñó, äëÿ òîãî, ùîá
ïðèìóñèòè ¿¿ ä³ÿòè àáî íå ä³ÿòè ç ìåòîþ, ïîòð³áíîþ òîìó, õòî ïðèìóøóº. Áåçóìîâíî,
âîëÿ îñîáè, ÿêà ï³ääàëàñÿ ïðèìóñó, äåÿêîþ ì³ðîþ îáìåæåíà, âíàñë³äîê ÷îãî âîíà â³ä-
÷óâàº óñêëàäíåííÿ ó âèáîð³ òîãî ÷è ³íøîãî âàð³àíòà ïîâåä³íêè. Îäíàê òàêå îáìåæåííÿ
íå ìàº àáñîëþòíîãî õàðàêòåðó íàâ³òü çà óìîâè, ÿêùî ïñèõ³÷íèé ïðèìóñ ï³äòðèìóºòüñÿ
ô³çè÷íèì íàñèëüñòâîì. Ó äàíîìó ðàç³ âîëÿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâóºòüñÿ ïñèõ³÷íèé
ïðèìóñ, íå ïàðàë³çîâàíà ö³ëêîì ³ ìàº ìîæëèâ³ñòü îáðàòè òîé ÷è ³íøèé âàð³àíò ïî-
âåä³íêè íà ñâ³é ðîçñóä. Îñü ÷îìó ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü),
â÷èíåíå âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ïðèìóñó, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, íå âèêëþ÷àº êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê â÷èíåíå çà ïîì’ÿêøóþ÷èõ îáñòàâèí
ïðè çàñòîñóâàíí³ ïîêàðàííÿ (ïóíêò 6 ñòàòò³ 66 ÊÊ).

Ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü, â÷èíåí³ âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ïðèìóñó, íå òÿãíóòü çà ñîáîþ
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëèøå çà óìîâè, êîëè ìàâ ì³ñöå ñòàí êðàéíüî¿ íåîáõ³äíî-
ñò³. ²íàêøå êàæó÷è, â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ï³ä âïëèâîì ïñèõ³÷íîãî
íàñèëüñòâà (ïîãðîçè) âèêëþ÷àº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëèøå òîä³, êîëè óíèê-
íóòè â äàí³é êîíêðåòí³é îáñòàíîâö³ çàïîä³ÿííÿ øêîäè áóëî íåìîæëèâî ³ ÿêùî ïðè
öüîìó íå áóëî äîïóùåíî ïåðåâèùåííÿ ìåæ êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ (ñòàòòÿ 39 ÊÊ).

34. Ïðîòèïðàâí³ñòü (ïðîòèçàêîíí³ñòü) ÿê ôîðìàëüíà îçíàêà çëî÷èíó ñâ³ä÷èòü, ùî
îñîáà â÷èíÿº ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíå ó ÊÊ ÿê çëî÷èííå. Òîìó äëÿ
íàÿâíîñò³ çëî÷èíó íåîáõ³äíî, ùîá ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü) áóëî çàçíà÷åíî â äèñ-
ïîçèö³¿ êîíêðåòíî¿ ñòàòò³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ, òîáòî çàáîðîíåíî êðèì³íàëüíèì çà-
êîíîì ï³ä çàãðîçîþ ïîêàðàííÿ. Îçíàêà ïðîòèïðàâíîñò³ ä³ÿííÿ îçíà÷àº, ùî âîíî çàâ-
æäè ïîðóøóº ïåâíó íîðìó êðèì³íàëüíîãî çàêîíó.

Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ þðèäè÷íî¿ (íîðìàòèâíî¿) îçíàêè çàêîíîäàâåöü êðèì³íàë³çóº òå
÷è ³íøå ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, òîáòî âèä³ëÿº ç ÷èñëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ
ä³ÿíü ò³ ç íèõ, ÿê³ âèçíà÷àº çëî÷èíàìè ³ âñòàíîâëþº çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ÊÊ.

35. Ïðîòèïðàâí³ñòü (ïðîòèçàêîíí³ñòü) º þðèäè÷íèì (çàêîíîäàâ÷èì) âèðàçîì ñó-
ñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³, ¿¿ âò³ëåííÿì ó íîðìàõ ÊÊ. Çàêîíîäàâåöü âèçíà÷àº çëî÷èíàìè
ò³ëüêè ò³ ä³ÿííÿ, ÿê³ â³í âèçíàº ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèìè.

36. Â³äñóòí³ñòü ó ÊÊ íîðìè, ùî âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå ÷è
³íøå ä³ÿííÿ, âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü âèçíàííÿ éîãî çëî÷èíîì, íàâ³òü ÿêùî òàêå ä³ÿííÿ
ñòàíîâèòü ïåâíó ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó. Çëî÷èíí³ñòü ä³ÿííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè ÊÊ, çà-
ñòîñóâàííÿ çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àíàëîã³ºþ çàáîðîíåíî (÷àñòè-
íè òðåòÿ òà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 3 ÊÊ), òîáòî àíàëîã³ÿ íå ìîæå âèñòóïàòè â êðèì³íàëüíîìó
ïðàâ³ ÿê çàñ³á çàïîâíåííÿ â íüîìó ïðîãàëèí. Âîíà ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ëèøå ÿê òëó-
ìà÷åííÿ ÊÊ. Îçíàêà ïðîòèïðàâíîñò³ â³äìåæîâóº ÷³òêèìè çàêîíîäàâ÷èìè âêàç³âêàìè
çëî÷èíí³ ä³ÿííÿ â³ä íåçëî÷èííèõ.

37. Âèíí³ñòü ÿê îçíàêà çëî÷èíó îçíà÷àº â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ çà íàÿâíîñò³ âèíè, òîáòî
ïñèõ³÷íå ñòàâëåííÿ îñîáè äî â÷èíþâàíî¿ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÊ, òà ¿¿
íàñë³äê³â, âèðàæåíå ó ôîðì³ óìèñëó àáî íåîáåðåæíîñò³ (ñòàòòÿ 23 ÊÊ).

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 60, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 ÊÊ ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâ³ ìîæëèâà ëèøå âèííà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âî-
íî íå çíàº â³äïîâ³äàëüíîñò³ áåç âèíè. Áåç âèíè íåìàº çëî÷èíó.
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38. Êàðàí³ñòü ÿê îáîâ’ÿçêîâà îçíàêà çëî÷èíó îçíà÷àº, ùî ó ñàíêö³ÿõ Îñîáëèâî¿ ÷àñ-
òèíè ÊÊ çà êîæåí çëî÷èí ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ. Êàðàí³ñòü – çâîðîòí³é á³ê çëî÷èíó,
çàêîíîäàâ÷à (êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà) çàãðîçà çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó.

Êàðàí³ñòü ÿê îçíàêà çëî÷èíó íå ñâ³ä÷èòü, ùî çà êîæåí çëî÷èí íåîáõ³äíèì º ïðèçíà-
÷åííÿ ïîêàðàííÿ, ùî êîæåí çëî÷èí îáîâ’ÿçêîâî òÿãíå çà ñîáîþ ðåàëüíå çàñòîñóâàííÿ ³
â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ.

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº âèïàäêè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ (ñòàòò³ 44–49 ÊÊ) â³ä ïîêàðàííÿ òà éîãî â³äáóâàííÿ (ñòàòò³ 74–87 ÊÊ).

39. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 11 çëî÷èíîì º ïåðåäáà÷åíå ÊÊ ñóñï³ëüíî
íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå, ô³çè÷íîþ îñóäíîþ îñîáîþ
ó â³ö³, ç ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ÊÊ ìîæå íàñòóïèòè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì íå âèçíàºòüñÿ çëî÷èíîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ ÿê þðèäè÷íèõ òà
íåîñóäíèõ îñ³á, òàê ³ îñ³á, ÿê³ íå äîñÿãëè âñòàíîâëåíîãî ÊÊ â³êó, ç ÿêîãî ìîæå íàñòàâà-
òè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

40. Ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 11 ÊÊ äàíî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ³ ïåðåäáà÷åí³ ïðàâîâ³ íà-
ñë³äêè ìàëîçíà÷íîãî çà ñâîºþ ñóñï³ëüíîþ íåáåçïå÷í³ñòþ ä³ÿííÿ.

Äëÿ çàñòîñóâàííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 11 ÊÊ íåîáõ³äíà îäíî÷àñíà íàÿâí³ñòü òðüîõ
îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ. Ïî-ïåðøå, ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü) ïîâèííî ôîðìàëüíî, òîá-
òî çîâí³øíüî, çà ôîðìîþ, ì³ñòèòè îçíàêè áóäü-ÿêîãî êîíêðåòíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷å-
íîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ ÊÊ. Ïî-äðóãå, öå ä³ÿííÿ íå ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷-
íîñò³, ïðèòàìàííî¿ çëî÷èíó, âîíî àáî çîâñ³ì íå ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ³ òîìó íå º ÿêè-
ìîñü ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî, õî÷à é ìàº ïåâíó ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³, âñå æ
íå çàïîä³ÿëî ³ íå ìîãëî çàïîä³ÿòè ³ñòîòíî¿ øêîäè òîìó ÷è ³íøîìó îá’ºêòó êðèì³íàëü-
íî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè. Íàðåøò³, ïî-òðåòº, öå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü) íå ò³ëüêè
îá’ºêòèâíî, à é ñóá’ºêòèâíî áóëî ñïðÿìîâàíî íà â÷èíåííÿ ñàìå ìàëîçíà÷íîãî ä³ÿííÿ, à
íå íà çàïîä³ÿííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè òîìó ÷è ³íøîìó îá’ºêòó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðî-
íè àáî ñòâîðåííÿ çàãðîçè çàïîä³ÿííÿ òàêî¿ øêîäè.

41. ×àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 11 ÊÊ íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ñòîñîâíî ä³ÿíü, ùî ïåðå-
ñë³äóþòüñÿ â ïîðÿäêó ïðèâàòíîãî çâèíóâà÷åííÿ (ñòàòòÿ 27 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). ¯¿ çàñòîñóâàííÿ íå â³äïîâ³äàº ìåò³ çàêîíó êàðàòè òàê³ ä³ÿííÿ,
ÿêèìè íåçíà÷íèìè âîíè íå çäàâàëèñÿ á ïðàâîçàñòîñîâíîìó îðãàíó.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ: ÍÎÂ² ÄÎÊÒÐÈÍÈ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê,

ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Äåðæàâíî-ïðàâîâà ïðàêòèêà ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî, þðèäè÷íîãî òà ³äåî-
ëîã³÷íîãî çàõèñòó íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³é ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ â³ä ¿õ âè-

êðèâëåííÿ (à òî é ñïîòâîðåííÿ) çâè÷àéíèìè çàêîíàìè ³ ï³äçàêîííèìè àêòàìè ìàëà
ñâîºþ äîêòðèíàëüíîþ îñíîâîþ ìîãóòí³é çàãàëüíîëþäñüêèé ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåí-
ö³àë, ñòâîðåíèé ãåí³àëüíèìè ìèñëèòåëÿìè ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ òèñÿ÷îë³òü. Îñîáëèâî
çíà÷íó ðîëü ó ïîäàëüø³é åâîëþö³¿ ð³çíèõ ìîäåëåé êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ 20–30-õ ðî-
ê³â â³ä³ãðàâàëà êîíöåïòóàëüíà ïëàòôîðìà, âèáóäîâàíà çóñèëëÿìè òâîðö³â íîâ³òíüîãî
êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ ïàðëàìåíòàðèçìó, òåîð³é ïðàâîâî¿ äåðæàâè XVII–XIX, ïî÷àòêó
ÕÕ ñòîë³òü. Äåÿê³ ç îñòàíí³õ (Æ. Åñìåí, Å. Äþðêãåéì, Ì. Âåáåð, À. Äàéñ³, Â. Ïàðåòî,
Ò. Â³ëüñîí òà ³íø³), íà æàëü, ï³øëè ç æèòòÿ àáî çà ê³ëüêà ðîê³â äî çàê³í÷åííÿ Ïåðøî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè, àáî íà ñàìîìó ïî÷àòêó òðåòüîãî äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ. Àëå ¿õ ó÷åííÿ
ïåðåæèëè íå ò³ëüêè öåé ì³æâîºííèé ïåð³îä, à é ó òðåòüîìó òèñÿ÷îë³òò³ íîâî¿ åðè áó-
äóòü ââàæàòèñÿ íåïåðåâåðøåíîþ ïîë³òèêî-ïðàâîâîþ êëàñèêîþ.

Ó ðîçêâ³ò³ òâîð÷èõ ñèë âñòóïèëè ó â³äíîñíî ìèðí³ ðîêè ÷èìàëî àíãë³éñüêèõ, í³-
ìåöüêèõ, ôðàíöóçüêèõ, ³òàë³éñüêèõ, àâñòð³éñüêèõ, ³ñïàíñüêèõ, àìåðèêàíñüêèõ, êèòàé-
ñüêèõ, ³íä³éñüêèõ òà ìèñëèòåë³â ³íøèõ êðà¿í, çóñèëëÿìè ÿêèõ êîíöåïòóàëüíèé ñòðè-
æåíü íîâ³òíüî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ äåäàë³ á³ëüøå çì³öíþâàâñÿ. Ñåðåä íèõ – Ñóíü
ßòñåí (1866–1925), Ê. Áåðãáîì (1829–1927), Ë. Äþã³ (1859–1928), Ì. Îð³ó (1856–
1929), Ñ. Ëîó (1857–1932), Î. Õîëìñ (1841–1935), Ð. Ì³õåëüñ (1876–1936), À. Ãðàìø³
(1891–1937), Ð. Øòàììëåð (1856–1938), Á. Êàðäîçî (1870–1938), Ê. Êàóòñüêèé (1854–
1938), Ã. Ìîñêà (1858–1941), Ê. Ìàíõåéì (1893–1947), Ì. Êîåí (1880–1947), Ì. Ãàíä³
(1863–1948), Ã. Ðàäáðóõ (1848–1949), É. Øóìïåòåð (1883–1950), Â. Îðëàíäî (1860–
1952), Ä. Äüþ¿ (1859–1953), ×. Ìåðð³àì (1874–1953), Õ. Îðòåãà-³-Ãàññåò (1883–1955),
Ä. Ôðåíê (1889–1957), Ê. Ëåâåëë³í (1893–1962), À. Ëåâ³-Áðþëü (1884–1964), Ð. Ïàóíä
(1870–1964), Ï. Òîëüÿòò³ (1893–1964), Ä. Äåëü Âåêê³î (1878–1970), Á. Ðàññåë (1872–
1971), Ã. Êåëüçåí (1881–1973), Ê. Øì³òò (1888–1985), Ä. Õîëë (1901–1992) òà ³íø³.

Íà áàòüê³âùèí³ ïðàìàòåð³ íîâ³òíüîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó – ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ì³æ-
âîºííîãî ïåð³îäó – ùå æèâ³ áóëè ³äå¿ éîãî ôóíäàòîð³â Ô. Áåêîíà ³ Ò. Ãîááñà,

Ä. Ë³ëüáåðíà ³ Äæ. Ëîêêà, Ä. Þìà ³ Â. Áëåêñòîíà, Ð. Îóåíà ³ ². Áåíòàìà, Ä. Ì³ëëÿ ³
Ã. Ñïåíñåðà òà ³í. Àëå ÷è íàéïîïóëÿðí³øèìè òóò íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â çàëèøàëèñü
êíèãè ïðîôåñîð³â-ïðàâîçíàâö³â ç Îêñôîðäó À. Äàéñ³ òà Ä. Áðàéñà, íàïèñàí³ ùå íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ1. Ó íèõ ìèñëèòåë³ íà îñíîâ³ ðåòåëüíîãî äîñë³äæåííÿ êîíñòè-
òóö³é ³ çàêîíîäàâñòâà Âåëèêîáðèòàí³¿, ÑØÀ, Øâåéöàð³¿, Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿ òà ³íøèõ
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äåðæàâ äîâîäèëè î÷åâèäíó íåäîñòàòí³ñòü ³ñíóþ÷èõ òîä³ ôîðìàëüíî-þðèäè÷íèõ çàñî-
á³â çàõèñòó îñíîâíèõ çàêîí³â, ÿê³ âñå á³ëüøå «îáðîñòàëè íå÷èñòèìè» þðèäè÷íèìè
àáî é «íåþðèäè÷íèìè» íîðìàìè. Îñü ÷îìó ïîáóäîâà ïðàâîâî¿ äåðæàâè, íà ¿õ äóìêó,
íåìîæëèâà áåç åôåêòèâíî¿ þðèñäèêö³éíî-êîíòðîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè ñàìå çà
äîïîìîãîþ îñòàííüî¿ øëÿõîì ïðàâîòëóìà÷åííÿ ðåàëüíèìè ñòàâàëè âèð³øåííÿ êîí-
ôë³êò³â ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ ³ âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ, çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, çàïî-
á³ãàííÿ «ïðèãí³÷óþ÷èì çàêîíàì» ÷è ñàìîóïðàâíèì ä³ÿì äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â. Ñàìå
íàçâàí³ ìèñëèòåë³ ïîãëèáèëè ôóíäàìåíòàëüíèé äëÿ áóäü-ÿêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè, çì³öíèëè ñòðèæíåâèé äëÿ àíãë³éñüêîãî êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïàðëàìåíòó òà äîâåëè äî òåîðåòè÷íî¿ äîñêîíà-
ëîñò³ ïðèíöèï «rule of law» (ïàíóâàííÿ ïðàâà).

Îñòàíí³é áóëî ââåäåíî äî íàóêîâîãî ³ ïðàêòè÷íîãî îá³ãó ùå íà ïî÷àòêó XVII ñòî-
ë³òòÿ çíàìåíèòèì àíãë³éñüêèì ñóääåþ Å. Êîêîì. Òà ò³ëüêè À. Äàéñ³, ÿêîìó ó 1920 ðîö³
âèïîâíèëîñü 85 ðîê³â, äàâ ïðèíöèïó ïàíóâàííÿ ïðàâà «ïóò³âêó ó æèòòÿ»1. Êîíñòèòó-
ö³éíå ïðàâî â³í ðîçóì³â ÿê òàêå, ùî «ì³ñòèòü íîðìè, ÿê³ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî
îêðåñëþþòü ïîä³ë âåðõîâíî¿ âëàäè ó äåðæàâ³»2. Ñòîñîâíî Àíãë³¿ À. Äàéñ³ ïîä³ëÿâ òàê³
íîðìè íà çàêîíè «ó ñóâîðîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà», «çàêîíè êîíñòèòóö³¿», äî ÿêèõ â³í â³ä-
íîñèâ ïèñàí³ òà íåïèñàí³, çàòâåðäæåí³ ñòàòóòàìè ÷è âèâåäåí³ ç³ çâè÷à¿â, òðàäèö³é,
ïðèíöèï³â, óñòàíîâëåíèõ ñóäîâîþ ïðàêòèêîþ (common law), òà çàêîíè ÿê «óãîäè êîí-
ñòèòóö³¿» àáî «êîíñòèòóö³éíó ìîðàëü». Ñåðåä îñòàíí³õ À. Äàéñ³ áà÷èâ äîãîâîðè, ïî-
íÿòòÿ, çâè÷êè àáî çâè÷à¿, ÿê³ õî÷ ³ ðåãóëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü áàãàòüîõ ïðåäñòàâíèê³â âåð-
õîâíî¿ âëàäè, ó òîìó ÷èñë³ ³ êîðîíè, ì³í³ñòð³â, ³íøèõ ÷èíîâíèê³â, óñå æ ïåðåáóâàëè
ïîçà ìåæàìè ñóäîâîãî çàõèñòó. ßê «çàêîíè êîíñòèòóö³¿», òàê ³ «êîíñòèòóö³éíà ìî-
ðàëü», íà äóìêó â÷åíîãî, ìàëè çàõèùàòèñÿ â Àíãë³¿ îäíàêîâî. Ïðàâà ãðîìàäÿí òóò
íå ñò³ëüêè ïðîãîëîøóþòüñÿ, ñê³ëüêè ðåàëüíî âò³ëþþòüñÿ ³ ãàðàíòóþòüñÿ. Àíãë³éñüêå
ñóñï³ëüñòâî, íà ïîãëÿä À. Äàéñ³, ñòàëî òàêèì ñóñï³ëüñòâîì «ïàíóâàííÿ ³äå¿ ïðàâà» íå ç
ïðè÷èíè íà÷åáòî ôîðìàëüíîãî â³äñòîðîíåííÿ ñóäîâî¿ âëàäè â³ä þðèñäèêö³éíî-êîí-
òðîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå çàâäÿêè íåçàëåæíèì ñóäàì, ùî òðàäèö³éíî ñïèðàëèñü íà
ïðèíöèïè ð³âíîñò³ ïåðåä çàêîíîì ³ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàâîïîðóøíèêà.

À. Äàéñ³ âïåâíåíèé, ùî âåðõîâåíñòâî ³ ïàíóâàííÿ ïðàâà – öå îäíå é òå ñàìå ïîíÿò-
òÿ, ÿêå õàðàêòåðèçóº íàéãëèáøó ñóòü àíãë³éñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, ùî ï³äëÿãàº íàéíàä³é-
í³øîìó çàõèñòó. Ó çì³ñò «rule of law» ìèñëèòåëü âêëàäàº òðè íàéãîëîâí³ø³ îçíàêè3.
Ïî-ïåðøå, öå çàïîá³ãàííÿ ñâàâîë³ ç áîêó âëàäè, åôåêòèâíå ¿¿ îáìåæåííÿ ³äåºþ ³ íîðìà-
ìè ïðàâà. Â÷åíèé ââàæàº, ùî ó Âåëèêîáðèòàí³¿ öÿ ïðîáëåìà ðîçâ’ÿçóºòüñÿ íàáàãàòî
êðàùå, í³æ ó êîíòèíåíòàëüíèõ äåðæàâàõ ³ íàâ³òü ó ÑØÀ, ÿê³ óñïàäêóâàëè àíãë³éñüê³
ïðàâîâ³ òðàäèö³¿. Ïî-äðóãå, â Àíãë³¿ íå ò³ëüêè íåìàº í³êîãî, õòî áóâ áè âèùèì â³ä çàêî-
íó, à é áóäü-õòî, íåçâàæàþ÷è íà éîãî çâàííÿ ÷è ñòàòóñ, â³ä ïåðøîãî ì³í³ñòðà äî îñòàí-
íüîãî êîíñòåáëÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ çâè÷àéíèì çàêîíàì äåðæàâè ³ ï³äëÿãàº þðèñäèê-
ö³¿ çâè÷àéíèõ ñóä³â. ² òóò, íà äóìêó À. Äàéñ³, àíãë³éñüêà ³äåÿ ð³âíîñò³ ïåðåä çàêîíîì ÿê
«óñåçàãàëüíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ âñ³õ êëàñ³â îäíîìó çàêîíó, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ çâè÷àé-
íèìè ñóäàìè» äîñÿãëà íàéâèùîãî ó ñâ³ò³ ñòóïåíÿ ³ íå ìàº ð³âíèõ ñîá³. Òóò æå â÷åíèé
ï³ääàº ð³çê³é êðèòèö³ ñóñ³äíþ Ôðàíö³þ çà âåðõîâåíñòâî òàì íå ³äå¿ ïðàâà, à ïàíóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â4. Ïî-òðåòº, «rule of law» îçíà÷àº,
ùî àíãë³éñüêà êîíñòèòóö³ÿ º íåïîõèòíîþ âíàñë³äîê ñâîº¿ âíóòð³øíüî¿ ïðèðîäè ÿê ðå-
çóëüòàò ðîçâèòêó çâè÷àéíîãî áðèòàíñüêîãî ïðàâà. ¯¿ ïåðåâàãà ïåðåä êîíòèíåíòàëüíè-
ìè äåðæàâàìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà º íå «êîíñòèòóö³éíèì êîäåêñîì», à ï³äñóìêîì
ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â ³ ïàðëàìåíòó, ÿêà äîñÿãëà òàêîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó, ùî ìîæå çâè÷àé-
íèìè ð³øåííÿìè ³ àêòàìè áåç çóñèëü ðåãóëþâàòè ïîâåä³íêó âñ³õ, ó òîìó ÷èñë³ é «êîðî-
íè òà ¿¿ ñëóã».
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1 Ç ÷èñëà â³ò÷èçíÿíèõ ïðàâîçíàâö³â íàéá³ëüøå óâàãè ïðàâîâèì ïîãëÿäàì À. Äàéñ³ ïðèä³ëÿâ Ï. Íîâãîðîäöåâ.
2 Äàéñè À. Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà Àíãëèè. – Ñ. 27.
3 Äîêë. äèâ.: Òàì ñàìî. – Ñ. 209–226.
4 Ïðè öüîìó À. Äàéñ³ ñòâåðäæóº, ùî á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ íàö³é ò³ëüêè íàïðèê³íö³ XVIII ñòîë³òòÿ äî-

ñÿãëè ð³âíÿ Àíãë³¿ ê³íöÿ XVI còîë³òòÿ.



Çâè÷àéíî, âíåñîê À. Äàéñ³ ó ñâ³òîâó òà àíãë³éñüêó äîêòðèíó êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
íå âè÷åðïóºòüñÿ ôóíäàìåíòàëüíîþ ðîáîòîþ «Îñíîâè äåðæàâíîãî ïðàâà Àíãë³¿». Íå-
ïåðåâåðøåíèì äîñÿãíåííÿì º éîãî ïðàöÿ «Òàºìíà ðàäà» – ïðî îäíîãî ç ôóíäàòîð³â íî-
â³òíüîãî ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ³ íàéâèùèé îðãàí ó ñèñòåì³ áðèòàíñüêî¿
êîëîí³àëüíî¿ þñòèö³¿. Ó «Ëåêö³ÿõ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðàâà ³ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â
Àíãë³¿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ», ñòàòòÿõ «Ïðî ð³âíîâàãó êëàñ³â» òîùî À. Äàéñ³ ïðèä³ëèâ âåëèêó
óâàãó ïðîáëåì³ çàõèñòó îñíîâíèõ çàêîí³â. Çîêðåìà, íà ïðèêëàäàõ Øâåéöàð³¿ òà ÑØÀ
â³í äîâîäèâ íåçàïåðå÷íå çíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ÿê íàéêðàùîãî çàïîá³ãàííÿ «ëåãêî-
âàæí³é çì³í³ êîíñòèòóö³é», ðåòåëüíî àíàë³çóâàâ çíàìåíèòèé àêò Habeas Corpus ³ éîãî
ðîëü ó íåïîõèòíîñò³ ôóíäàìåíòàëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà – ñâîáîäè îñîáèñòîñò³,
ïðîäîâæóâàâ êðèòèêóâàòè ïðàâîâó äåðæàâó «çðàçêà ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿» òîùî.

Ìîëîäøèé êîëåãà À. Äàéñ³ ïî Îêñôîðäñüêîìó óí³âåðñèòåòó, âèäàòíèé ïðîôåñîð-
ïðàâîçíàâåöü, áàãàòîë³òí³é äåïóòàò àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó Ä. Áðàéñ ó ñâî¿é

«Àìåðèêàíñüê³é ðåñïóáë³ö³» îäíèì ç ïåðøèõ ïî÷àâ â³äøóêóâàòè âèòîêè ñóäîâîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó Äàâí³é Ãðåö³¿, çàïî÷àòêóâàâ ïîä³ë êîíñòèòóö³é íà òâåðä³
³ ãíó÷ê³ ³ ïîñòàâèâ ó çàëåæí³ñòü â³ä òàêî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ôîðìè ³ ìåòîäè ¿õ çàõèñòó â³ä
ñïîòâîðåííÿ çâè÷àéíèìè çàêîíàìè ÷è ñâàâ³ëüíèìè ä³ÿìè âëàäè. Çà âç³ðåöü òâåðäî¿ â³í
ââàæàâ Êîíñòèòóö³þ ÑØÀ ³ îáãðóíòîâóâàâ ³ñíóþ÷ó òàì ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-
ö³¿, çà çðàçîê ãíó÷êî¿ â³í áðàâ íåñèñòåìàòèçîâàíó Êîíñòèòóö³þ Âåëèêîáðèòàí³¿, ÿêó
ìîæíà áóëî çì³íþâàòè ó ïðîöåñ³ çâè÷àéíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ä. Áðàéñ äîâîäèâ, ùî
åôåêòèâíî êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, îñîáëèâî ñóäîâèé, ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ò³ëüêè
ó äåðæàâàõ ç òâåðäèìè ïèñàíèìè êîíñòèòóö³ÿìè, ÿê³ íåçàëåæí³ â³ä çâè÷àéíèõ çàêîí³â.
Íå âáà÷àâ â³í ³ íåîáõ³äíîñò³ êîíñòèòóö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè çàêîí³â ïðè íàÿâíîñò³ îäíîïà-
ëàòíîãî ïàðëàìåíòó â óí³òàðí³é äåðæàâ³, òîáòî «ëèøå îäíîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó»,
îñê³ëüêè êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, íà äóìêó Ä. Áðàéñà, äîö³ëüíèé ò³ëüêè çà óìîâ
³ñíóâàííÿ «³ºðàðõ³÷íî ï³äïîðÿäêîâàíèõ» ê³ëüêîõ çàêîíîäàâ÷èõ ³íñòèòóö³é, ñêàæ³ìî, ó
ôåäåðàö³ÿõ1. Ùîäî ìîæëèâîñò³ íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåçàêîííîñò³ àêò³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè â÷åíèé íàâ³òü äóìêè íå ïðèïóñêàâ.

Çðàçêîâîþ Ä. Áðàéñ ââàæàâ ìîäåëü àìåðèêàíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿2. Â³í ïî-
ä³ëÿâ çàêîíè ÑØÀ íà «÷îòèðè ñòóïåíÿ àâòîðèòåòó» (ôåäåðàëüíà êîíñòèòóö³ÿ, ôåäå-
ðàëüíèé çàêîí, êîíñòèòóö³¿ øòàò³â, çàêîíè øòàò³â)3, çâåðòàâ óâàãó íà ñóâîðå îáãðóíòó-
âàííÿ àìåðèêàíñüêèìè ñóäàìè ñâî¿õ ð³øåíü òåêñòàìè êîíñòèòóö³é, â³äìîâó ç ¿õ áîêó
âèð³øóâàòè ñóòî ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ, «äæåíòëüìåíñüê³» âçàºìîâ³äíîñèíè Êîíãðåñó ³
Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ, íàéâèùèé àâòîðèòåò àìåðèêàíñüêèõ ñóäîâèõ ³íñòèòóö³é4. Ó
òîé æå ÷àñ Ä. Áðàéñ êàòåãîðè÷íî ñòâåðäæóâàâ, ùî ó Âåëèêîáðèòàí³¿ íåìàº êîíñòè-
òóö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè çàêîíó ³ íå ìîæå áóòè âíàñë³äîê «óñåìîãóòíîñò³ áðèòàíñüêîãî ïàð-
ëàìåíòó». Òóò óñ³ çàêîíè «ð³âíîñèëüí³», ¿õ ³ºðàðõ³÷íà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü â³äñóòíÿ, à
êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ìîæå áóòè çàïðîâàäæåíèé ò³ëüêè ó ðàç³ ïîÿâè íà ïîë³òè÷í³é
àðåí³ àíãë³éñüêîãî, øîòëàíäñüêîãî, ³ðëàíäñüêîãî òà óåëüñüêîãî ïàðëàìåíò³â, çàêîíè
ÿêèõ íå ìàâ áè ïðàâà ñêàñîâóâàòè ôåäåðàëüíèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí Âåëèêîáðèòàí³¿5.

Ó öüîìó àñïåêò³ ç Ä. Áðàéñîì íå ïîãîäæóâàâñÿ íå ò³ëüêè À. Äàéñ³, à é Ñ. Ëîó, ñòâåð-
äæóþ÷è, ùî ó ïàðëàìåíò³ Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ñíóº íèçêà ³íñòèòóö³é äëÿ ¿õ âíóòð³øíüîãî
ñòðèìàííÿ ³ çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ òðàäèö³é. Ìàëèñü íà óâàç³ êî-
ì³òåòè ïàðëàìåíòó, îñîáëèâî Court of Referees òà Select Committe. Ðàçîì ç òèì Ñ. Ëîó,
çâåðòàþ÷è ãîëîâíó óâàãó íà «ðóõîì³ñòü» àíãë³éñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, ïîïåðåäæàâ ïðî
ìîæëèâ³ñòü ïàä³ííÿ àâòîðèòåòó ïàðëàìåíòó ³ ïåðåõîäó ðÿäó éîãî êîíñòèòóö³éíèõ êîí-
òðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü äî Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â âçàãàë³ ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà çîêðåìà6.
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1 Äîêë. äèâ.: Áðàéñ Ä. Àìåðèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà. – Ñ. 280–290, 395.
2 Òàì ñàìî. – Ñ. 258–259, 295–302, 401–402.
3 Òàì ñàìî. – Ñ. 274.
4 Òàì ñàìî. – Ñ. 280, 288, 295–296, 301–302.
5 Òàì ñàìî. – Ñ. 281.
6 Äèâ.: Ëîó Ñ. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Àíãëèè. – ÑÏá., 1906. – Ñ. 2–10.



Ñâ³é âíåñîê äî ðîçðîáêè çàãàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ðîáè-
ëè ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ìèñëèòåë³ ÑØÀ, ÿê³, óñïàäêóâàâøè â³ä êîëèøíüî¿ ìåòðî-

ïîë³¿ ÷èìàëî ç êîíöåïö³é Ñommon Law, ï³øëè âñå æ âëàñíèì øëÿõîì çàõèñòó îñíîâ-
íîãî çàêîíó. Ïî-ïåðøå, ÑØÀ, ÿê ³ ðàí³øå, îáîðîíÿëè ó 20–30-õ ðîêàõ ñèñòåìàòèçî-
âàíó ³ òâåðäó êîíñòèòóö³þ, à íå «êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè» ³ «êîíñòèòóö³éíó ìîðàëü».
Ïî-äðóãå, â³ä ñàìî¿ ïîÿâè Êîíñòèòóö³¿ 1787 ðîêó ñïî÷àòêó øòàòè, à ïîò³ì ³ ôåäåðàö³ÿ
âêëþ÷èëè äî ÷èñëà íàéàêòèâí³øèõ ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âñ³ ñóäè çà-
ãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿.

Íàéñòàðøèì ñåðåä àìåðèêàíö³â ç òèõ, õòî ó öåé ì³æâîºííèé ïåð³îä çáàãà÷óâàâ äîê-
òðèíàëüíó ³ ïðèêëàäíó ñêàðáíèöþ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, áóâ ñèí âèäàòíîãî
ïîåòà ³ ïèñüìåííèêà Î. Õîëìñà, âèõîâàíåöü Ãàðâàðäñüêîãî êîëåäæó, ñóääÿ ³ ãîëîâà
Âåðõîâíîãî ñóäó øòàòó Ìàññà÷óñåòñ (1882–1902 ðîêè), ñóääÿ ³ ãîëîâà Âåðõîâíîãî ñó-
äó ÑØÀ (1902–1932 ðîêè), âèäàòíèé òåîðåòèê ïðàâà Î. Õîëìñ. Ñâîº â÷åííÿ ïðî ïðàâî ³
øëÿõè óäîñêîíàëåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ äî ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â â³í
âèêëàâ ó ôóíäàìåíòàëüíèõ ðîáîòàõ «Çàãàëüíå ïðàâî» (ïåðåâèäàíà ó 1938 ðîö³) òà
«Øëÿõ äî ïðàâà» (ïåðåâèäàíà ñàìå íà ïî÷àòêó ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ó 1920 ðîö³),
à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè – ó ÷èñëåííèõ íàóêîâèõ ñòàòòÿõ, ëèñòàõ, îñîá-
ëèâèõ äóìêàõ ç ïðèâîäó ð³øåíü Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ1.

Î. Õîëìñ ñòàâ îäíèì ç ôóíäàòîð³â ïðàãìàòè÷íî¿, «ðåàë³ñòè÷íî¿» øêîëè ïðàâà ó
êîíñòèòóö³éí³é þðèñïðóäåíö³¿. Çàêîí äëÿ íüîãî – öå íå ãîòîâå ð³øåííÿ, à ëèøå «îñíî-
âà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü», äóìêà çàêîíîäàâöÿ ïðî ïðàâî ñòîñîâíî îêðåìî¿ îñîáè ³ êîí-
êðåòíîãî ôàêòó. Öÿ äóìêà íå º ñàìå ïðàâî, îñê³ëüêè ïðàâî (ÿêå íå ìîæíà îòîòîæíþâà-
òè ç ìîðàëëþ) – öå «ïðîðîöòâî, ïåðåäáà÷åííÿ òîãî, ÿê áóäå ä³ÿòè íàñïðàâä³ ñóä, ³
í³÷îãî á³ëüøå». Ëþäÿì ïðèòàìàííî ðàõóâàòèñü ç âëàñíèìè ³íòåðåñàìè, à íå ³íòåðåñà-
ìè ³íøèõ. Çàêîíîäàâñòâî ìàº ëåãêî ³ øâèäêî («õî÷ ³ íå çîâñ³ì øâèäêî») çì³íþâàòèñü
çã³äíî ç ôàêòè÷íîþ âîëåþ ³ñíóþ÷î¿ ó ñóñï³ëüñòâ³ âåðõîâíî¿ âëàäè, «çâîäèòè äî ì³í³-
ìóìó ìîæëèâîñò³ óùåìëåííÿ ³íòåðåñ³â ìåíøîñò³». Çàêîíîäàâñòâî – êàòåãîð³ÿ ñóòî åì-
ï³ðè÷íà, çàñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âëàäíèé îðãàí «ïîêëàäàº îáìåæåííÿ, íå áàæàí³
äëÿ ïåâíèõ îñ³á, íà ïëå÷³ ³íøèõ îñ³á». Ïðàâî – öå êàòåãîð³ÿ, «âèêîíàííÿ ³ äîòðèìàííÿ
ÿêî¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ÷è ïîâèííå çàáåçïå÷óâàòèñÿ ñóäàìè». Ïðàâî íå ìîæå áóòè ³íñòðó-
ìåíòîì, â³ä ÿêîãî äåðæàâà ìàº â³äìîâèòèñü, ÿêùî öåé ³íñòðóìåíò «âèäàâàòèìåòüñÿ ¿é
íåïðèäàòíèì», à Ñïîëó÷åí³ Øòàòè íå º ñóá’ºêòîì «ÿêîãîñü ì³ñòè÷íîãî ïîíàäïðàâà».
Ñóää³ – öå «íå çàã³ïíîòèçîâàí³ çàêîíîì» ïðîñò³ íåçàëåæí³ âèðàçíèêè ñèëè, ùî âèõî-
äèòü ç äæåðåëà ¿õ ïîâíîâàæåíü, à «íå âèðàçíèêè ÷îãîñü íåîñÿæíîãî». Çàãàëüíå ïðàâî
øòàòó – öå ëèøå ïðàâî äàíîãî øòàòó, ³ âîíî çà ³ºðàðõ³ºþ çíàõîäèòüñÿ íèæ÷å â³ä ôåäå-
ðàëüíîãî ïðàâà.

Æèòòÿ ïðàâà, ç òî÷êè çîðó Î. Õîëìñà, íå ìàº ëîã³êè. Âîíî ìàº äîñâ³ä. Âèõîäÿ÷è ç òà-
êèõ ñóòî ïðàãìàòè÷íèõ äîêòðèí ñóääÿ-ô³ëîñîô ñôîðìóëþâàâ íèçêó îðèã³íàëüíèõ ïî-
ëîæåíü, ÿêèìè é çàðàç êåðóþòüñÿ ³ ñïåö³àëüí³ êîíñòèòóö³éí³ ñóäè, ³ ñóäè çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿, ùî º ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ: êîíñòèòóö³ÿ êðà¿íè – öå ñî-
ö³àëüíèé åêñïåðèìåíò; àáñîëþò ó ïðàâ³ íåïðèïóñòèìèé; ñóä ìîæå â³ä³ãðàâàòè íå ò³ëüêè
ïðàâîçàñòîñîâíó, à é ïðàâîòâîð÷ó ðîëü; óñ³ äåðæàâí³, ãðîìàäñüê³ îðãàíè, ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè, ãðîìàäÿíè ó äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³ ïîâèíí³ áóòè îáìåæåí³ ó ïðàâàõ («þðèñïðó-
äåíö³ÿ îáìåæåíü»); âëàäà âèäàâàòè ðîçóìí³ çàêîíè º âîäíî÷àñ çàáîðîíîþ äëÿ óõâàëåí-
íÿ çàêîí³â íåðîçóìíèõ; ñóääÿ ìàº âèçíà÷àòè ñâîþ ïîçèö³þ âèõîäÿ÷è íå ç â³ðíîï³ääàí-
ñòâà âèñîêèì ïîë³òèêàì, à ç âèã³äíîñò³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà; âèêëàäåííÿ îêðåìî¿ äóìêè –
îáîâ’ÿçîê ñóää³; ñóäîâå ñâàâ³ëëÿ ìàº áëîêóâàòèñü âëàñíîþ ñòðèìàí³ñòþ ñóää³â; ïðàâî
ñêëàäàºòüñÿ íå ò³ëüêè ç íîðì ³ ïðèíöèï³â, à é ç³ ñòàëèõ ïðàâîâèõ ñòàíäàðò³â, åòàëîí³â;
çàâäàííÿ ñóäó – îö³íþâàòè çàêîí íå ç òî÷êè çîðó éîãî ðîçóìíîñò³, à íà ïðåäìåò â³äïî-
â³äíîñò³ êîíñòèòóö³¿; ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ ïîâèíåí ðîçãëÿäàòè íå ñóä, à ïàðëàìåíò ÷è
ïðåçèäåíò; ïðè îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàêîíó òðåáà ïðàãíóòè äî éîãî «êîíñòèòóö³éíî-
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ãî çâó÷àííÿ», à íå ïîñï³øàòè ç âèçíàííÿì éîãî òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü êîíñòèòóö³¿; ïðà-
âî ñóì³æíå ëèøå ç äîáðîì, ñïðàâåäëèâ³ñòþ òà çàãàëüíèì áëàãîì ³ í³÷èì ³íøèì òîùî.

Â÷åííÿ Î. Õîëìñà ñïðàâèëî âåëè÷åçíèé âïëèâ íà êîíöåïö³¿ þðèñïðóäåíö³¿ Á. Êàð-
äîçî, Ð. Ïàóíäà, Äæ. Ôðåíêà, Ê. Ëëåâåëë³íà, Ë. Ïåòðàæèöüêîãî òà ³íøèõ âèçíà÷íèõ
ïðàâîçíàâö³â, à ³ì’ÿ ñóää³-ô³ëîñîôà ³ ó òðåòüîìó òèñÿ÷îë³òò³ âèêëèêàº â àìåðèêàí-
ñüêèõ þðèñò³â âèíÿòêîâèé ï³ºòåò.

²ç çíà÷íî ï³ä³ðâàíèì çäîðîâ’ÿì ó õîä³ æîðñòêî¿ áîðîòüáè ç Ñåíàòîì çóñòð³â ïî÷àòîê
20-õ ðîê³â ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ìèðó 1919 ðîêó, ³í³ö³àòîð óòâîðåííÿ Ë³ãè

íàö³é, àâòîð çíàìåíèòî¿ ìèðíî¿ ïðîãðàìè «14 ïóíêò³â», äîêòîð ô³ëîñîô³¿, ïðîôåñîð
ïðàâà ³ ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿ 28-é ïðåçèäåíò ÑØÀ Ò. Â³ëüñîí. Ñêàðáíèöþ ñâ³òîâî¿
þðèäè÷íî¿ äóìêè ³ çàãàëüíîëþäñüêî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â³í çáàãàòèâ
â³äîìèìè ïðàöÿìè «Ïðàâë³ííÿ êîíãðåñó», «Äåðæàâíèé ëàä Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â»,
«Äåðæàâà. Ìèíóëå ³ òåïåð³øíº êîíñòèòóö³éíèõ óñòàíîâ», «²ñòîð³ÿ àìåðèêàíñüêîãî íà-
ðîäó» (ó 10-òè òîìàõ) òà áàãàòüìà ³íøèìè, ÷èìàëî ç ÿêèõ ïåðåêëàäàëèñü ³ âèäàâàëèñü
íåîäíîðàçîâî, çîêðåìà, ³ ó Ðîñ³¿1. Ââàæàþ÷è ÑØÀ çðàçêîì äåìîêðàò³¿, Ò. Â³ëüñîí ó
ñâî¿õ ïðàöÿõ áàãàòî óâàãè ïðèä³ëèâ ïðîáëåìàì âçàºìîêîíòðîëþ Êîíãðåñó ³ ñåêðåòàð³â
(ì³í³ñòð³â) àìåðèêàíñüêîãî óðÿäó, ÿê³, áóäó÷è ôîðìàëüíî íåçàëåæíèìè îäèí â³ä îäíî-
ãî, âñòàíîâèëè äîáðå îðãàí³çîâàíó ñèñòåìó ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî «êîíãðåñî-
âîãî êîíòðîëþ» çà äîïîìîãîþ ïàðëàìåíòñüêèõ êîì³ñ³é. Ñàì æå Êîíãðåñ, íà äóìêó
Ò. Â³ëüñîíà, ìîæå, ³ âñóïåðå÷ Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ ïåðåòâîðèâñÿ íà íàéâèùó «êîíòðî-
ëþþ÷ó ñèëó», ÿêó òðåáà ³ ï³äòðèìóâàòè, ³ îáìåæóâàòè âëàäîþ ïðåçèäåíòà ³ Âåðõîâíî-
ãî ñóäó. Çàêîíè, âèçíàí³ îñòàíí³ì íåêîíñòèòóö³éíèìè, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîâèíí³ çà-
ñòîñîâóâàòèñü, à ³íø³ ôåäåðàëüí³ ñóäè ÷åðåç ñâî¿õ ìàðøàë³â ìàþòü ïðèòÿãóâàòè äî
êðèì³íàëüíî¿ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ íå âè-
êîíóþòü öüîãî ïðàâèëà2.

Ò. Â³ëüñîí ðåòåëüíî àíàë³çóâàâ ïðàêòèêó ÿê Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ, òàê ³ ³íøèõ ôå-
äåðàëüíèõ òà ñóä³â øòàò³â ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ3,
óçàãàëüíþâàâ ¿õ äîñâ³ä, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî ïðè òëóìà÷åíí³ àìåðèêàíñüêèõ êîíñòèòó-
ö³é, âîíè ÷³òêî ðîçìåæîâóþòü êîìïåòåíö³¿ ôåäåðàö³¿ ³ øòàò³â, âñòàíîâëþþòü «îïòè-
ìàëüíó äîö³ëüí³ñòü» â³äíîñèí ì³æ íèìè ³ öèì ñàìèì çàïîá³ãàþòü ìîæëèâèì ñåðéîçíèì
ïîë³òè÷íèì ³ ïðàâîâèì êîíôë³êòàì êîíñòèòóö³éíîãî õàðàêòåðó. Âîäíî÷àñ ïîçà óâàãîþ
Ò. Â³ëüñîíà íå çàëèøàâñÿ ³ òîé î÷åâèäíèé ôàêò, ùî, ç îäíîãî áîêó, çà äîïîìîãîþ ñóäî-
âîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â ÑØÀ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïàíóâàííÿ Common Law, à ç
äðóãîãî – «çì³ñò òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Âåðõîâíèì ñóäîì ÑØÀ òèõî, àëå â³ðíî çì³-
íþâàâñÿ â³äïîâ³äíî äî çì³í ó ïîä³ë³ âëàäè ì³æ íàö³îíàëüíèìè ïàðò³ÿìè. Ôåäåðàë³ñò³â
ï³äòðèìóâàëè ñóää³-ôåäåðàë³ñòè, ïåð³îä ïàíóâàííÿ äåìîêðàò³â ñâ³ä÷èâ ïðî òð³óìô äå-
ìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â ó ñóäàõ, à ïåðåâàãà ðåñïóáë³êàíö³â ìàëà ñâî¿ì ðåçóëüòàòîì òå,
ùî ó âèùîìó òðèáóíàë³ êðà¿íè çàëèøèâñÿ ëèøå îäèí ïðåäñòàâíèê äåìîêðàòè÷íî¿ äîê-
òðèíè»4. Ò³ëüêè ó ïåð³îäè ÿâíîãî ïåðåõîäó âëàäè äî ³íøî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè Âåðõîâíèé
ñóä ÑØÀ ì³ã «äîçâîëèòè» ñîá³ âèòëóìà÷èòè Êîíñòèòóö³þ íà êîðèñòü îïîçèö³¿.

Âèñóâàþ÷è ãàñëà «ïðàâî – ö³íí³øå, í³æ ìèð», «ÑØÀ – ãîëîâíèé çàõèñíèê ïðàâ
ëþäñòâà», «ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîí³â ëþäÿíîñò³», â³äâåðòî ïðåòåíäóþ÷è íà ñâ³òîâå
ë³äåðñòâî ÑØÀ ñåðåä «ïåðåäîâèõ íàö³é», Ò. Â³ëüñîí ó òîé æå ÷àñ â³ääàâàâ íàëåæíå
äîñâ³äó øâåéöàðñüêî¿ ìîäåë³ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Àëå ïðè öüîìó
çâåðòàâ óâàãó íà çàíàäòî âèñîêó çàëåæí³ñòü Ñîþçíîãî ñóäó â³ä Ñîþçíèõ çáîð³â Øâåé-
öàð³¿ ³ íà òå, ùî òóò ñóäè åôåêòèâíî ìîæóòü êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü àäì³í³ñòðàö³¿, à
íå çàêîíîäàâñòâî5. Â³äçíà÷èìî é òå, ùî ïðåçèäåíòó âäàëîñü, íåçâàæàþ÷è íà îï³ð Âåð-
õîâíîãî ñóäó, ïðîâåñòè ó æèòòÿ àíòèòðåñò³âñüêèé çàêîí Ã. Êëåéòîíà, çàêîí Äæ. Àäàì-
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2 Âèëüñîí Ò. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. – Ñ. 10–53.
3 Âèëüñîí Ò. Ãîñóäàðñòâî. – Ñ. 441–483.
4 Âèëüñîí Ò. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. – Ñ. 37–38.
5 Âèëüñîí Ò. Ãîñóäàðñòâî. – Ñ. 293–295.



ñîíà ïðî 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü íà çàë³çíèö³, çàêîí ïðî òàðèôè ³ ïðèáóòêîâèé ïîäà-
òîê òà äåÿê³ ³íø³ ïðîãðåñèâí³ çàêîíè, ùî, ïîðÿä ³ç ñëàâîþ ïàöèô³ñòà, ïðèíåñëè
Ò. Â³ëüñîíó ùå é ëàâðè «çàõèñíèêà îáåçäîëåíèõ» òà «ïîáîðíèêà ñïðàâåäëèâîñò³».

Ó 1932 ðîö³ ì³ñöå Î. Õîëìñà ÿê ÷ëåíà Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ çà ïðèçíà÷åííÿì ïðå-
çèäåíòà Ã. Ãóâåðà çàéíÿâ âèäàòíèé ìîäåðí³çàòîð ïðèíöèï³â àìåðèêàíñüêîãî ïðàâà

³ ïðèðîäè ñóäîâîãî ïðîöåñó, êîëèøí³é ñóääÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ³ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó
øòàòó Íüþ-Éîðê Á. Êàðäîçî. Ùå íà ïî÷àòêó ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ó 1921 ðîö³, â³í
îïóáë³êóâàâ ðîáîòó «Ïðèðîäà ñóäîâîãî ïðîöåñó»1, â ÿê³é ÷³òêî ðîçìåæóâàâ, ç îäíîãî
áîêó, ô³ëîñîôñüêèé ï³äõ³ä äî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà ³ ñóäîïðîâàäæåííÿ âçàãàë³,
à ç äðóãîãî – ³ñòîðè÷íèé, òðàäèö³éíèé ³ ñîö³îëîã³÷íèé ï³äõîäè äî ö³º¿ ïðîáëåìè.

Ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ ìèñëèòåëü ðîçïî÷èíàº ç òåçè, ùî äëÿ áóäü-ÿêîãî ñóää³, çîêðåìà ³
íàéäîñâ³ä÷åí³øîãî, îñìèñëåííÿ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ – äóæå ñêëàäíå çàâäàííÿ.
Íàâ³òü òåðì³íîëîã³ÿ, ÿêó â³í ïîñò³éíî çàñòîñîâóº ó ñâî¿é ïðîôåñ³¿, º íåçðîçóì³ëîþ äëÿ
ëþäåé ç âèñîêîþ îñâ³òîþ òà ðîçâèíåíèì ³íòåëåêòîì, íå êàæó÷è âæå ïðî ïåðåñ³÷íèõ
ãðîìàäÿí. «Ñóäîâèé êîòåë» ìèñëåííÿ ñóää³, «ñóäîâà êóõíÿ», ùî äëÿ ëþäåé áåç â³äïî-
â³äíî¿ þðèäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çäàºòüñÿ «õèìåðíîþ ñóì³øøþ ³íãðåä³ºíò³â», ïîâèíí³
âèáóäîâóâàòèñü íà ÷³òêèõ ïðèíöèïàõ, ÿê³ àáñîëþòíî íå îáîâ’ÿçêîâî îïðèëþäíþâàòè
÷è îãîëîøóâàòè. Ö³ ïðèíöèïè ïåðåáóâàþòü ó ï³äñâ³äîìîñò³ ñàìîãî ñóää³. Îäí³ ç íèõ º
î÷åâèäíèìè, «áóÿþòü íàä ïîâåðõíåþ», º çðîçóì³ëèìè ÿê äëÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðî-
öåñó, òàê ³ äëÿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà, ³ òîìó ¿õ äîñèòü ëåãêî ïåðåòâîðþâàòè íà «êåð³âí³
ïðèíöèïè ïîâåä³íêè» ñàìîãî ñóää³, ÿêèé óõâàëþº ð³øåííÿ ó ñïðàâ³. Çîâñ³ì ³íàêøå –
ç ïðèíöèïàìè ïðèõîâàíèìè, ï³äñâ³äîìèìè, «òèìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ãëèáîêî ï³ä ïî-
âåðõíåþ». Ñàìå ç ïðè÷èíè íàÿâíîñò³ îñòàíí³õ ñóääÿ ÷àñòî ïîãîäæóºòüñÿ ëèøå ç ñàìèì
ñîáîþ, â³äêèäàº ì³ðêóâàííÿ êîëåã ³ ïèøå îêðåìó äóìêó.

Â³äïîâ³äíî äî ô³ëîñîôñüêîãî ìåòîäó ïîÿñíåííÿ ñóäîâîãî ïðîöåñó ç áîêó Á. Êàðäî-
çî êîíñòèòóö³éíå òëóìà÷åííÿ ó ð³øåíí³ ñóäó ìàº ôîðìóëþâàòèñü ñàìèìè ñóääÿìè ó
âñòàíîâëåíèõ íèìè æ ìåæàõ. Öå îçíà÷àº, ùî êîíêðåòíèé çì³ñò ò³º¿ ÷è ³íøî¿ íîðìè
êîíñòèòóö³¿ íàðîäæóºòüñÿ ó ìèñëåíí³ ñóää³ ç âåëèêî¿ ìàñè âíóòð³øí³õ ô³ëîñîôñüêèõ
ïðèíöèï³â, ÿê³ Á. Êàðäîçî îòîòîæíþº ç ëîã³÷íèì ìåòîäîì, óçàãàëüíþº ó ïîíÿòòÿõ
«çäîðîâîãî ãëóçäó», «êîíöåïòóàëüíî¿ þðèñïðóäåíö³¿» ³ ñåðåä ÿêèõ íà ïåðøå ì³ñöå âè-
âîäèòü ïðèíöèï àíàëîã³¿. Îñòàíí³é ïðè òëóìà÷åíí³ êîíñòèòóö³¿ ìàº ñïèðàòèñÿ íà ïðè-
ðîäí³, ëîã³÷íî óïîðÿäêîâàí³ «ïîñë³äîâíîñò³ ó ÿâèùàõ», ïåðåòâîðþâàòè «þðèäè÷í³ ïî-
ñë³äîâíîñò³ ó ëîã³÷í³ âèñíîâêè», ñïèðàþ÷èñü ïðè öüîìó íà äîêòðèíè ïðàâà ñïðàâåäëè-
âîñò³. Íàéóëþáëåí³øèìè ïðàâèëàìè äëÿ Á. Êàðäîçî áóëè âèñëîâëþâàííÿ éîãî êîëåã
ïî Âåðõîâíîìó ñóäó òà ³íøèõ àìåðèêàíñüêèõ ïðàâîçíàâö³â: «Ïðàâî – öå òå, ùî ôîðìó-
ëþþòü ñóäè» (Î. Ãðåé), «Êîíñòèòóö³ÿ – öå òå, ùî ïðîãîëîøóþòü ñóää³» (×. Þç), «Ñóä-
ä³ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ òâîðèòè çàêîíîäàâñòâî» (Î. Õîëìñ)2 òîùî.

Ô³ëîñîôñüêèé ï³äõ³ä äî ³íòåðïðåòàö³¿ íîðì êîíñòèòóö³¿ ó ïðîöåñ³ íàðîäæåííÿ ñó-
äîâîãî ð³øåííÿ, çà Á. Êàðäîçî, ìàº êîíêóðóâàòè ç ³ñòîðè÷íèìè, òðàäèö³éíèìè ³ ñîö³î-
ëîã³÷íèìè ìåòîäàìè. ²ñòîðè÷íèé ï³äõ³ä ìèñëèòåëü íàçèâàº ùå é åâîëþö³éíèì ìåòî-
äîì, ÿêèé ïðèçíà÷åíî äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ³ ïîÿñíåííÿ ëîã³êè âèêîðèñòîâóâàíîãî ïðèí-
öèïó. Âèõîäÿ÷è, ïðèðîäíî, ç ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà Á. Êàðäîçî çàêëèêàº ïîºäíóâàòè
ô³ëîñîôñüêèé àáî ëîã³÷íèé ìåòîä ÿê àðãóìåíòàö³þ òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì
íà çäîðîâîìó ãëóçä³ ç ³ñòîðè÷íèì ï³äõîäîì äëÿ äîñë³äæåííÿ óìîâ ïîÿâè ïðåöåäåíòó,
òîáòî êîíòåêñòó éîãî åâîëþö³éíîãî ñòàíîâëåííÿ, çàóâàæóþ÷è ïðè öüîìó, ùî ëîã³êà
ìàéæå çàâæäè çàòüìàðþº ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò.

Ó ðàç³ ÿêùî ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ êîíñòèòóö³éíîãî ñïîðó í³ ô³ëîñîôñüêèé, í³ åâîëþö³é-
íèé ìåòîäè, í³ ¿õ ïîºäíàííÿ íå äîçâîëÿþòü îáðàòè ïðàâèëüíèé íàïðÿì ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè, íà äîïîìîãó ñóää³, çà â÷åííÿì Á. Êàðäîçî, ïðèõîäèòü òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä,
òîáòî ïðàâîâèé çâè÷àé, ÿêèé òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ³ äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ ïðàâîâèõ
íîðì, ³ äëÿ ïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ ñòàðèõ. Ñàìå çâè÷àé, íà äóìêó ñóää³-ìèñëèòåëÿ,
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âñòàíîâëþº âñåçàãàëüí³ ñòàíäàðòè ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â. Ïðàâî, âçàãàë³, çàâæäè ñïèðàºòüñÿ
íà òåçó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ìåæ³ äîçâîëåíîãî ³ íåäîçâîëåíîãî âèçíà÷àþòüñÿ ïðèðîä-
íîþ ³ â³ëüíîþ åâîëþö³ºþ çâè÷à¿â, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàãàëüíîâèçíàíèìè íîðìàìè
ìîðàë³, ñòàíäàðòàìè ïðàâîì³ðíî¿ ïîâåä³íêè, äîáðèìè íàì³ðàìè òîùî. Á. Êàðäîçî ïå-
ðåêîíàíèé, ùî ñàìå ïðàêòè÷íå æèòòÿ âñòàíîâëþº ôîðìè ïîâåä³íêè, ÿê³ ó ìàéáóòíüî-
ìó çàêð³ïëþþòüñÿ ïðàâîì, à îñòàííº, çîêðåìà, íàáóâàº ôîðì, ñòâîðåíèõ æèòòÿì.

Àëå ç óñ³õ çàïðîïîíîâàíèõ ìåòîä³â íàðîäæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ âçàãàë³, ³ òëóìà-
÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì çîêðåìà, Á. Êàðäîçî âèîêðåìëþº íàéâàæëèâ³øèé – ñîö³î-
ëîã³÷íèé ìåòîä, îáóìîâëåíèé ôàêòîðîì ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Êåðóþ÷èñü öèì
ìåòîäîì ïðè âèçíà÷åíí³ êîíêðåòíîãî çì³ñòó êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ, ñóääÿ ìó-
ñèòü âðàõîâóâàòè ìåòó êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. À âîíà ïîëÿãàº ó äîñÿãíåíí³
áëàãîïîëó÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâà, ìèëîñåðäÿ ³ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. «Äåìîí ôîðìàë³ç-
ìó», â÷èòü ìèñëèòåëü, íå ìîæå ³ íå ïîâèíåí «ñïîêóøàòè ðîçóì ñóää³ ïðèíàäàìè íà-
óêîâî¿ óïîðÿäêîâàíîñò³.., ³ êîëè ïåðåä ñóääÿìè âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü âêàçàòè, äî ÿêî¿
ì³ðè ³ñíóþ÷³ íîðìè ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ àáî îáìåæåííþ, âîíè çîáîâ’ÿçàí³ âè-
çíà÷èòè öåé ñòóï³íü ³íòåðåñàìè ãðîìàäñüêîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ»1. Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäñüêå
áëàãîïîëó÷÷ÿ» Á. Êàðäîçî ðîçóì³â äîâîë³ øèðîêî: â³ä îáîâ’ÿçêîâîãî äîòðèìàííÿ åëå-
ìåíò³â «âèçíà÷åíîñò³, îäíîìàí³òíîñò³, óïîðÿäêîâàíîñò³ ³ ïîñë³äîâíîñò³» äî âñ³º¿ ñó-
êóïíîñò³ «ãðîìàäñüêî¿ ïîë³òèêè», «ñîö³àëüíî¿ êîðèñò³», «ñòàíäàðò³â ïðàâîì³ðíî¿ ïî-
âåä³íêè», âðàõóâàííÿ ðåë³ã³éíèõ ³ åòè÷íèõ íîðì, â³ä÷óòòÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.
Ñàìå íà òàê³ çàñàäè ìàëè ñïèðàòèñü ïðè óõâàëåíí³ ð³øåíü, çîêðåìà, ç êîíñòèòóö³éíèõ
ñïîð³â, ñóää³ àìåðèêàíñüêèõ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿.

Âîäíî÷àñ ç Á. Êàðäîçî ó ÑØÀ æèâ ³ ïðàöþâàâ éîãî îäíîë³òîê Ð. Ïàóíä: áàêàëàâð,
äîêòîð áîòàí³êè, ÿêèé ò³ëüêè ï³ñëÿ çäîáóòòÿ öüîãî íàóêîâîãî ñòóïåíÿ ïî÷àâ âèâ÷à-

òè ïðàâî. Ïðîòÿãîì ìàéæå âñüîãî ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ (ç 1916 ïî 1936 ðîêè),
Ð. Ïàóíä î÷îëþâàâ óæå þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó, à ï³ñëÿ âè-
õîäó ó â³äñòàâêó ç ïîñàäè äåêàíà çàëèøèâñÿ íà ïðîôåñîðñüê³é ïîñàä³. Íà îñíîâ³ ïîºä-
íàííÿ ïðèðîäîçíàâ÷èõ äîêòðèí ³ þðèñïðóäåíö³¿, â÷åííÿ Ð. ²ºð³íãà òà Î. Õîëìñà
ìèñëèòåëü ðîçãëÿäàâ ïðàâî ÿê íàóêó, ùî ïðîêëàäàº øëÿõ ðîçâ’ÿçàííþ ñîö³àëüíèõ ïðî-
áëåì, òàê ñàìî, ÿê ³íæåíåðíà íàóêà òîðóº íàïðÿìè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì òåõí³÷íèõ
(«þðèäè÷íà ñîö³àëüíà ³íæåíåð³ÿ»). Ç òàêèõ ïîçèö³é Ð. Ïàóíä ³ ñòàâ îäíèì ³ç ôóíäàòî-
ð³â ó ðàìêàõ ïðàãìàòèçìó òàê çâàíî¿ ãàðâàðäñüêî¿ øêîëè ñîö³îëîã³÷íî¿, ðàö³îíàëüíî¿
þðèñïðóäåíö³¿, íàäáàííÿìè ÿêî¿ äîñèòü øèðîêî êîðèñòóâàëèñü ïðè â³äïðàâëåíí³ ïðà-
âîñóääÿ íå ò³ëüêè àìåðèêàíñüêèìè ñóäàìè, çîêðåìà, â ïðîöåñ³ òëóìà÷åííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ íîðì, ñòàâëåííÿ ñóää³â äî çàêîíó ïðè îö³íö³ éîãî íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ ÷è
íåâ³äïîâ³äíîñò³ êîíñòèòóö³¿.

×àñòèíó ñâî¿õ ÷èñëåííèõ ïðàöü Ð. Ïàóíä íàïèñàâ äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè («Çà-
ãàëüíå ïðàâî ³ çàêîíí³ñòü», «Ìåõàí³÷íà þðèñïðóäåíö³ÿ» òà ³íø³)2, ÷àñòèíó – ñàìå ó ïå-
ð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ («Äóõ çàãàëüíîãî ïðàâà», «Òëóìà÷åííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâà», «Êðè-
ì³íàëüíà þñòèö³ÿ â Àìåðèö³», «Ñó÷àñíà ïðàâîâà òåîð³ÿ», «Ñîö³àëüíå óïðàâë³ííÿ
çàñîáàìè ïðàâà», «Îðãàí³çàö³ÿ ñóä³â», «Çàâäàííÿ ïðàâà» òîùî)3. Â³äâåðòî çàïîçè÷èâ-
øè ³ºð³íã³âñüêó «þðèñïðóäåíö³þ ³íòåðåñ³â» òà ³äåþ ïðàâà ÿê ³íñòðóìåíòó ñîö³àëüíîãî
êîíòðîëþ ó ñêàíäèíàâñüêîãî ñîö³îëîãà Å. Ðîññà, Ð. Ïàóíä âèñóíóâ âëàñíó êîíöåïö³þ
«ïîçèòèâíîãî ïðèðîäíîãî ïðàâà», ÿêà ìåæóâàëà ç íåîïîçèòèâ³çìîì ³ «â³äðîäæåíèì
ïðèðîäíèì ïðàâîì». Íà éîãî ïîãëÿä, ïðàâî ó ä³¿ – öå òå, ùî äîñòóïíå åìï³ðè÷íîìó
ñïîñòåðåæåííþ ³ âèâ÷åííþ, òîáòî – î÷åâèäíå ó ñîö³àëüíîìó æèòò³, à ñàìå: ïðàâîïîðÿ-
äîê, ñóêóïí³ñòü ïðèïèñ³â òà êîíêðåòíà ïðàâîçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü.

Ùîäî ïðàâîïîðÿäêó, òî â³í, íà äóìêó Ð. Ïàóíäà, íà ïðàêòèö³ ïîêè ùî ï³äòðèìóºòü-
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ñÿ äîñâ³äîì, òîáòî ìåòîäîì âèïðîáóâàíü ³ ïîìèëîê. À òåîð³ÿ òóò ìàº â³ä³ãðàâàòè íå
ìåíøó ðîëü, í³æ ïðàêòèêà, îñê³ëüêè ñàìå òåîð³ÿ ðîçâèâàº ïðàêòèêó, à ïðàêòèêà ïåðå-
â³ðÿº òåîð³þ. Òóò æå ìèñëèòåëü çàïðîïîíóâàâ ï’ÿòü ïðàâîâèõ ïîñòóëàò³â (ïåðåêîíà-
í³ñòü êîæíîãî, ùî í³õòî íå áóäå ïîñÿãàòè íà éîãî ³íòåðåñè, íåäîòîðêàíí³ñòü ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³, âïåâíåí³ñòü ãðîìàäÿí ó ÷åñíîñò³ òà ñóìë³ííîñò³ ³íøèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà,
çàïîá³ãàííÿ â÷èíêàì, ÿê³ ìîæóòü çàâäàòè øêîäè ³íøèì îñîáàì, òîùî), íà ÿê³ òðåáà
ñïèðàòèñü ñóääÿì ³ àäì³í³ñòðàòîðàì ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äòðèìàííÿ ïðàâîïî-
ðÿäêó, âîäíî÷àñ çàëèøàþ÷è çà ñîáîþ «ñâîáîäó ä³ÿòè íà âëàñíèé ðîçñóä» (äîêòðèíà
«þñòèö³¿ áåç ïðàâà») ïðè óõâàëåíí³ ð³øåííÿ. Çâè÷àéíî, òàêà ñâîáîäà ïîøèðþâàëàñü ³
íà ð³øåííÿ ñóä³â ç êîíñòèòóö³éíèõ ñïîð³â.

Âàæëèâèì, ç òî÷êè çîðó êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, áóëî ³ â÷åííÿ Ð. Ïàóíäà
ùîäî ìîæëèâèõ êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â ñóäó äî îö³íêè íîâèõ çàêîí³â. Çà éîãî ñìèñ-
ëîì äîïóñêàëèñü ÷îòèðè ð³çíîâèäè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó òàêèõ âèïàäêàõ: à) çàêîí
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê êîíñòèòóö³éíèé ³ íàáóâàº çíà÷óùîñò³ ó çíà÷åíí³ îñòàííüîãî (òîáòî
íàéâèùî¿ ñèëè) àêòà âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó, à öå îçíà÷àº, ùî ó ñèñòåì³ ïðåöåäåíòíîãî
ïðàâà â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íàéàâòîðèòåòí³øèé àêò äëÿ çàñòîñóâàííÿ àíàëîã³¿; á) çà-
êîí íå âèçíàºòüñÿ òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü êîíñòèòóö³¿, àëå íå íàáóâàº òàêîãî çíà÷åííÿ
äëÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿê ó ïåðøîìó âàð³àíò³, ³ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ àíàëîã³¿ ÿê äæåðåëî
«ð³âíÿ ÷è ïàðàëåëüíî» ³íøèì íîðìàì ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà; â) çàêîí íå îö³íþºòüñÿ ÿê
íåâ³äïîâ³äíèé êîíñòèòóö³¿, àëå âíàñë³äîê íåâåëèêî¿ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ íå âæè-
âàºòüñÿ äëÿ àíàëîã³¿ ³ çàñòîñîâóºòüñÿ âèíÿòêîâî ó êàçóàëüíîìó ïîðÿäêó; ã) çàêîí âè-
çíàºòüñÿ íåêîíñòèòóö³éíèì, íå ï³äëÿãàº çàñòîñóâàííþ âçàãàë³ àáî ³íòåðïðåòóºòüñÿ
ñóäîì «ó íàñò³ëüêè æîðñòêîìó ³ âóçüêîìó ñìèñë³», ùî äàº ìîæëèâ³ñòü éîãî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ò³ëüêè ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ. Ó âèêëàäåíîìó î÷åâèäíèìè º ñóïåðå÷íîñò³
ì³æ òðàäèö³ÿìè çàãàëüíîãî ïðàâà ³ ñòàòóòíèìè íîðìàìè. Âîíè é â³ääçåðêàëþþòü
ñïðîáè Ð. Ïàóíäà çíàéòè «ïðèìèðåííÿ», ç îäíîãî áîêó, ì³æ ïîøèðåíèìè ó ì³æâîºí-
íèé ïåð³îä êîíöåïö³ÿìè àìåðèêàíñüêèõ ðåàë³ñò³â ùîäî «ä³éñíîãî ïðàâà» òà «éìîâ³ð-
íîãî ïðàâà», à ç äðóãîãî – çíàéòè ì³ñöå äëÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ «çì³øàíî¿» äîêòðèíè «ïîçè-
òèâíîãî ïðèðîäíîãî ïðàâà».

Ïåâíîþ ì³ðîþ çáàãà÷óâàëè êîíñòèòóö³éíó «ñóäîâó êóõíþ» (âèðàç Á. Êàðäîçî) ì³ð-
êóâàííÿ Ð. Ïàóíäà ïðî ðîëü «ìåõàí³÷íî¿ þðèñïðóäåíö³¿» ³ «íàóêîâîãî ïðàâà». Ìèñëè-
òåëþ çäàâàëîñü, ùî â þðèñïðóäåíö³¿ éîãî ÷àñó íåâèïðàâäàíî çàïàíóâàâ àâòîðèòåò
«ïðèâèä³â âèäàòíèõ ìàéñòð³â ìèíóëîãî», ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî êëàñè÷íå ïðàâîçíàâñòâî,
ÿêå â³ääàâàëî ïåðåâàãó ïðèíöèïàì, ïåðåòâîðèëîñü íà «þðèñïðóäåíö³þ ìåõàí³÷íî çà-
ñòîñîâóâàíèõ íîðì». Ð. Ïàóíä ïåðåêîíàíèé, ùî «ìåõàí³÷íà þðèñïðóäåíö³ÿ» º íå íà-
óêîþ, à ò³ëüêè ïåðåøêîäîþ äî äîñÿãíåííÿ «ïðàãìàòè÷íî¿, ñîö³îëîã³÷íî¿ ïðàâîâî¿ íà-
óêè», «ñîö³îëîã³÷íîãî ðóõó â þðèñïðóäåíö³¿», «ïðàãìàòèçìó ÿê ô³ëîñîô³¿ ïðàâà»,
«þðèñïðóäåíö³¿ ðåçóëüòàò³â», ÿêà ïîâèííà óíèêàòè äîïóùåíèõ ðàí³øå é çàðàç ïîìè-
ëîê, «þðèñïðóäåíö³¿ êîíöåïö³é». Íàóêîâå ïðàâî íå ìîæå áóòè «êîðïóñîì íîðì»,
îñê³ëüêè âîíî º «çâåäåííÿì ïðèíöèï³â». Âîíî, íà äóìêó Ð. Ïàóíäà, íå òåðïèòü íàâ’ÿ-
çàíî¿ Ä. Îñò³íîì «³ìïåðàòèâíî¿ òåíäåíö³¿» ó ðîçóì³íí³ ïðàâà, çà ÿêî¿ íàâ³òü íåïèñàíî-
ìó ïðàâó íàäàºòüñÿ êîìàíäíèé õàðàêòåð. Ä³éñíî, íàóêîâå ïðàâî ìîæå æèâèòèñü ò³ëüêè
³ç ñîö³îëîã³÷íîãî ãðóíòó, ç æèâî¿ ïðàêòèêè, à íå ç êàá³íåòíèõ êîíöåïö³é.

Îäíèì ç ïåðøèõ, õòî ïîâñòàâ ïðîòè îìåðòâ³ëî¿ «ìåõàí³÷íî¿ þðèñïðóäåíö³¿», íàäàâ
âåëè÷åçíîãî ³ìïóëüñó ðîçâèòêó æèâîãî ñóää³âñüêîãî ïðàâà íà çàñàäàõ ñïðàâåäëèâîñò³,
Ð. Ïàóíä ââàæàâ Ä. Ìàðøàëëà, ÿêèé â³äñòîÿâ ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ñóäîâî¿ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, çàõèñòèâ ïðàâî Âåðõîâíîãî ñóäó íà âèçíàííÿ ôåäåðàëü-
íèõ çàêîí³â íåêîíñòèòóö³éíèìè, ÷èì, íà äóìêó â÷åíîãî, «ïðîäîâæèâ æèòòºçäàòí³ñòü»
àìåðèêàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿. Ìåòîþ íàóêîâîãî ïðàâà Ð. Ïàóíä ââàæàâ çä³éñíåííÿ ñïðà-
âåäëèâîñò³ òà óñóíåííÿ îñîáèñòîãî ñâàâ³ëëÿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ×èìàëî íå ò³ëüêè
àìåðèêàíñüêèõ, à é ñóä³â ³íøèõ äåðæàâ âçÿëè íà îçáðîºííÿ ïðè âèð³øåíí³ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ñïîð³â «íàóêó â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ» ó ðîçóì³íí³ Ð. Ïàóíäà: âèìîãó ïîâíî-
òè ïðàâîñóääÿ, éîãî ð³âíîñò³ òà òî÷íîñò³.

Âíåñîê Ð. Ïàóíäà äî ñâ³òîâî¿ êîíöåïòóàëüíî¿ ñêàðáíèö³, â³ä ÿêî¿ æèâèëàñü çàãàëü-
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íîëþäñüêà äîêòðèíà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âçàãàë³ òà ¿¿ ìîäåë³ ó ð³çíèõ äåðæàâàõ
öèì íå âè÷åðïóâàâñÿ. Äîñèòü ö³êàâîþ áóëà ³íòåðïðåòàö³ÿ â÷åíèì òåðì³íà «³íòåðåñ»,
çàõèùåíîãî çàêîíîì, æèâèì ñóää³âñüêèì ïðàâîì ÷è êîíñòèòóö³ºþ, ó ëàíöþæêó: ³íòå-
ðåñè îêðåìî¿ îñîáè – ³íòåðåñè, ùî âèïëèâàþòü ³ç ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, – ñóáñòàíö³î-
íàëüí³ ³íòåðåñè – ïóáë³÷í³ ³íòåðåñè – ñîö³àëüí³ ³íòåðåñè. ×³òêî ñôîðìóëþâàâ Ð. Ïàóíä
³ òàêó âàæëèâó äëÿ ³äå¿ ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ çà äîïîìîãîþ ïðàâà âçàãàë³ ³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ çîêðåìà ïðîáëåìó, ÿê àíòèíîì³ÿ «ñòàá³ëüí³ñòü – çì³íþâàí³ñòü» ñòî-
ñîâíî çâè÷àéíèõ çàêîí³â ³ çàêîí³â êîíñòèòóö³éíèõ. Ìèñëèòåëü âèð³øóâàâ ¿¿ ä³àëåêòè÷-
íî: ïðàâî, íà éîãî äóìêó, ìàº áóòè âîäíî÷àñ ³ «ô³êñîâàíîþ îñíîâîþ äëÿ ðåãóëþâàííÿ
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», òîáòî ñòàá³ëüíèì, ³ ï³ääàâàòèñü ïîñò³éíèì ïåðåãëÿäàì, ÿêèõ âè-
ìàãàº äèíàì³÷í³ñòü óìîâ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, à îòæå, ïðàâîïîðÿäîê ìàº áóòè «íàñò³ëüêè
æ çì³íþâàíèì, íàñê³ëüêè ñòàá³ëüíèì».

Ó 1930 ðîö³ ìàéæå îäíî÷àñíî ùå á³ëüøèìè «çáóäæóâà÷àìè ñïîêîþ» ïðèõèëüíèê³â
êîíñåðâàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ÑØÀ ³ áàãàòüîõ ³íøèõ äåðæàâ ñòàëè êíè-

ãè ìîëîäøèõ ñó÷àñíèê³â ³ îäíîäóìö³â Ð. Ïàóíäà âèõîâàíöÿ ×³êàãñüêîãî óí³âåðñèòåòó
41-ð³÷íîãî àäâîêàòà Ä. Ôðåíêà «Ïðàâî ³ ñó÷àñíà ñâ³äîì³ñòü» òà 37-ð³÷íîãî ïðîôåñîðà
Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ê. Ëëåâåëë³íà «Êóù îæèíè»1. Îáèäâà ìèñëèòåë³ êèíóëè
âèêëèê òðàäèö³îíàë³çìîâ³ ó ñóäî÷èíñòâ³ îáãðóíòóâàííÿì íîâî¿ äîêòðèíè ðîçðîáêè ³ ïðè-
éíÿòòÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿêà îòðèìàëà íàçâó «ðåàë³ñòè÷íî¿ òåîð³¿ ïðàâà»2. Ãîëîâíèìè â³ä-
ïðàâíèìè ïóíêòàìè ö³º¿ òåîð³¿ â óçàãàëüíåíí³ Ê. Ëëåâåëë³íà3 áóëè: à) óÿâëåííÿ ïðî ïðàâî
ÿê ïðî ðóõîìå ÿâèùå, ñòâîðþâàíå ñóäàìè; á) óÿâëåííÿ ïðî ïðàâî ÿê ïðî çàñ³á ñîö³àëüíîãî
ïðîãðåñó, à íå ìåòó ñàìó ïî ñîá³; â) óÿâëåííÿ ïðî ñóñï³ëüñòâî òåæ ÿê ïðî ðóõîìå ÿâèùå,
ùî ðóõàºòüñÿ ç á³ëüøîþ øâèäê³ñòþ, í³æ ïðàâî, êîòðå ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî
ïåðåãëÿäó; ã) íåäîâ³ðà äî òðàäèö³éíèõ ïðàâîâèõ íîðì ³ ïîãëÿä³â ó ò³é ÷àñòèí³, äå âîíè íà-
ìàãàþòüñÿ îïèñóâàòè òå, ÷èì çàéìàþòüñÿ ñóäè àáî îñîáè.

Ö³ ÷îòèðè â³äïðàâí³ äîêòðèíàëüí³ òåçè áóëè çàãàëüíèìè äëÿ âñ³õ àìåðèêàíñüêèõ
«ðåàë³ñò³â»: íå ò³ëüêè Ä. Ôðåíêà ³ Ê. Ëëåâåëë³íà, à é ïðîôåñîðà Éºëüñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó Ó. Êóêà (1873–1943), ïðîôåñîðà Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Å. Ìîðãàíà (1878–
1966), ïðîôåñîðà Ñòåíôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ä. Á³íãåìà (1878–1973), ñóää³-ô³ëîñî-
ôà Ä. Õàò÷åñîíà (1879–1973), àìåðèêàíñüêîãî þðèñòà ïîëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ì. Ðåé-
ä³íà (1880–1950), ïðîôåñîðà ×èêàãñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ã. Îë³ôàíòà (1884–1949), ïðî-
ôåñîðà Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîãî óí³âåðñèòåòó Ë. Ãð³íà (1888–1979), ïðîôåñîðà Ì³÷èãàí-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Õ. ²íòåìà (1891–1966), ïðîôåñîðà Éºëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ò. Àð-
íîëüäà (1891–1969), ïðîôåñîðà Àìåðèêàíñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó Á. Áðàóíà
(1898–1980), ñóää³ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ Ó. Äóãëàñà (1898–1980) òà ³íøèõ. Äåÿê³ ïî-
ñòóëàòè «ïðàâîâîãî ðåàë³çìó» (òèì÷àñîâå â³äìåæóâàííÿ ñóùîãî â³ä íàëåæíîãî ç äî-
ñë³äíèöüêîþ ìåòîþ, íåäîâ³ðà äî ïîãëÿä³â íà òðàäèö³éí³ íîðìè-ïðèïèñè ³ íîðìè-äå-
ô³í³ö³¿ ïðè ïðèéíÿòò³ ñóäîâèõ ð³øåíü, íåîáõ³äí³ñòü ïîä³ëÿòè êàçóñè ³ ïðàâîâ³ ñèòóàö³¿
íà á³ëüø âóçüê³ êàòåãîð³¿, îö³íêà áóäü-ÿêîãî ïðàâîâîãî ïîëîæåííÿ ç òî÷êè çîðó íàñë³ä-
ê³â éîãî çàñòîñóâàííÿ òîùî) ïîä³ëÿëèñü íå âñ³ìà ïðåäñòàâíèêàìè «ñïðàâæí³õ ðåàë³ñ-
ò³â».

Ó ¿õ ëàâàõ òî÷èëèñü ïîñò³éí³ êîíöåïòóàëüí³ ñóïåðå÷êè. Âîíè ïðèçâåëè äî òîãî, ùî
âæå ó 1931 ðîö³ îäèí ç áàòüê³â-ôóíäàòîð³â «þðèñïðóäåíö³¿ ðîçðîáêè ³ ïðèéíÿòòÿ ñóäî-
âèõ ð³øåíü» Ä. Ôðåíê âçàãàë³ â³äìîâèâñÿ â³ä òåðì³íà «ïðàâîâèé ðåàë³çì», çàïîçè÷å-
íèé íèì ó Ê. Ëëåâåëë³íà, ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî â³í ó ô³ëîñîô³¿ âæèâàºòüñÿ â àáñî-
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1 Äî ê³íöÿ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ïðàöÿ Ä. Ôðåíêà âèòðèìàëà ø³ñòü âèäàíü. Äèâ.: Frank J. Law and
the Modern Mind. – L., 1949. Ñòîñîâíî íàçâè ðîáîòè Ê. Ëëåâåëë³íà, òî ó í³é âèêîðèñòàí³ ñëîâà ç â³äîìî¿ àìå-
ðèêàíñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ï³ñí³, à íàñïðàâä³ âèêëàäàºòüñÿ êóðñ ëåêö³é, ïðî÷èòàíèõ íèì ç 1924 ðîêó â Êîëóìá³éñüêî-
ìó óí³âåðñèòåò³.

2 Ó íàñòóïí³ ðîêè Ä. Ôðåíê âèçíàâ òåðì³í «ïðàâîâèé ðåàë³çì» ïîìèëêîâèì. Â³äçíà÷èìî é òå, ùî ï³îíå-
ðîì ³äå¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ òåîð³¿ ïðàâà â àìåðèêàíñüê³é ë³òåðàòóð³ ââàæàºòüñÿ ïðîôåñîð Ñòåíôîðäñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Ä.Ó. Á³íãåì, ÿêèé âèêëàâ ¿¿ ó çàãàëüíèõ ðèñàõ ùå â 1912 ðîö³.

3 Äèâ.: Ëëåâåëëèí Ê.Í. Íåìíîãî ðåàëèçìà î ðåàëèçìå. Íàñòîÿùèå ðåàëèñòû // Àíòîëîãèÿ ìèðîâîé ïðàâî-
âîé ìûñëè. – Òîì ²²². – Ñ. 689–692.



ëþòíî ³íøîìó çíà÷åíí³, í³æ ó íàçâ³ íîâî¿ ïðàâîâî¿ øêîëè, ³ çàïðîïîíóâàâ ³ìåíóâàòè
«ðåàë³ñò³â», çîêðåìà ³ ñàìîãî ñåáå, «ïðàâîâèìè ñêåïòèêàìè». Ïðè öüîìó Ä. Ôðåíê ìàâ
ðàö³þ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî çàïåðå÷åííÿ, ñêåïòèöèçì â³äíîñíî çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ïðàâî-
âî¿ òåîð³¿, ïðàãíåííÿ ðåôîðìóâàòè ¿¿ â ³íòåðåñàõ ïðàâîñóääÿ, íàéâèùà óâàãà äî ä³ÿëü-
íîñò³ ñóä³â – öå ä³éñíî òå, ùî îá’ºäíóº ðåàë³ñò³â-ñêåïòèê³â. Îäíó ¿õ ãðóïó Ä. Ôðåíê
â³äíîñèâ äî «rule skeptics» (ñêåïòèê³â ùîäî íîðì), ãîëîâíèì ïðåäìåòîì äîñë³äæåíü
ÿêèõ áóëè ð³øåííÿ âèùèõ ñóä³â ÑØÀ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿, à
³íøó – äî «fact skeptics» (ñêåïòèê³â ùîäî ôàêò³â), ÿê³ çîñåðåäæóâàëè ñâî¿ çóñèëëÿ íàâ-
êîëî âèâ÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ñóäàìè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çîêðåìà é
êîíñòèòóö³éíèìè ñóäàìè.

Òâåðäæåííÿ îáîõ ãðóï ðåàë³ñò³â-ñêåïòèê³â, çàñíîâàí³ íà îðèã³íàëüíèõ òåîðåòè÷íèõ
ì³ðêóâàííÿõ ïðî «ðåàëüí³ íîðìè», ÿê³ ëåæàòü ï³ä «íîðìàìè íà ïàïåð³», ïðî ÷èñëåíí³
ïîìèëêè ñóä³â ó çâ’ÿçêó ç «íåâèçíà÷åí³ñòþ íîðì» ³ «íåâèçíà÷åí³ñòþ ôàêò³â», ïðî ïðè-
ðîäíå ïðàâî ÿê îñíîâó ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ ñòàíäàðò ñïðàâåäëèâîñò³, ïðî ð³âí³ñòü
ïðàâà ñóää³â ³ ïðàâà çàêîíîäàâö³â, ïðî íîðìè ÿê âò³ëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ö³ííîñ-
òåé òà ³äåàë³â ñóñï³ëüñòâà, ïðî ðîëü ñóää³ ÿê òâîðöÿ íàéñïðàâåäëèâ³øîãî ïðàâà, þðèñ-
òà-ðåàë³ñòà, þðèñòà-åêñïåðèìåíòàòîðà, à íå þðèñòà-æåðöÿ, ïðî çíåâàãó ñóää³â äî îð-
òîäîêñàëüíîãî íîðìàòèâ³çìó íå ò³ëüêè ï³ä³ðâàëè òðàäèö³éíèé «àêàäåì³÷íèé ñïîê³é» ³
äàëè çíà÷íå ïðèðîùåííÿ çíàíü ïðî ïðàâî ³ ñóäî÷èíñòâî, à é ðåàëüíî âò³ëþâàëèñü ó òè-
ñÿ÷àõ ñóäîâèõ ð³øåíü, îñîáëèâî ó ð³øåííÿõ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ, ôåäåðàëüíèõ ñó-
ä³â, âåðõîâíèõ òà ³íøèõ ñóä³â øòàò³â ç îô³ö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, êîí-
ñòèòóö³é øòàò³â, çàêîí³â ôåäåðàö³¿ ³ øòàò³â ïðè îö³íö³ ¿õ íà ïðåäìåò êîíñòèòóö³éíîñò³,
ïåðåòâîðèëè ÷èìàëî ç òàêèõ ð³øåíü íà äîêòðèíè-ì³ðêóâàííÿ, íàáëèçèëè ¿õ çà çì³ñòîì
âïðèòóë äî íàóêîâèõ äèñåðòàö³é, îñê³ëüêè ñàìå òàêîãî ðîäó ñóäîâ³ ð³øåííÿ âèìàãàëè
ðåòåëüíîãî òåîðåòè÷íîãî îáãðóíòóâàííÿ. Ñóää³ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ (Î. Õîëìñ,
Á. Êàðäîçî, Ó. Äóãëàñ òà ³íø³) ó öåé ÷àñ ñòàëè á³ëüøå íàóêîâöÿìè, í³æ þðèñòàìè-
ïðàêòèêàìè.

Íå ïðèïèíÿëèñü ó ÑØÀ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ³ ñïðîáè ðàäèêàëüíî ïîºäíàòè, òîáòî
ñèíòåçóâàòè, «ïðèðîäíî-ïðàâîâèé ðåàë³çì» ç þðèäè÷íèì ïîçèòèâ³çìîì. Öþ òå-

÷³þ çàïî÷àòêóâàâ ó 20-õ ðîêàõ, à ïîò³ì ³ î÷îëèâ â³äîìèé ô³ëîñîô ïðàâà, ïðîôåñîð Êî-
ëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ä. Õîëë. Çà éîãî ³í³ö³àòèâîþ âîíà íåçàáàðîì îòðèìàëà íà-
çâó «³íòåãðàòèâíî¿ þðèñïðóäåíö³¿», ³äå¿ ÿêî¿, àïðîáîâàí³ ïåðåâàæíî ó 30-õ ðîêàõ, áóëè
óçàãàëüíåí³ â îäíîéìåíí³é ðîáîò³1. Àâòîð àêöåíòóº íà òîìó, ùî òðàäèö³éí³ íîðìè ïðà-
âà ñòàíîâèëè ³íòåðåñ ëèøå äëÿ ³äåàë³ñò³â òà ëîã³ê³â, à ç³ ñôåðè óâàãè ô³ëîñîô³â ïðàâà
âîíè, ÿê ïðàâèëî, âèêëþ÷àëèñü, îñê³ëüêè òàê³ äîñë³äíèêè êîíöåíòðóâàëèñü ò³ëüêè íàâ-
êîëî ôóíêö³îíóâàííÿ ïðàâîâèõ ³íñòèòóò³â. Ó ðåçóëüòàò³ âèíèêëà ïð³ðâà ì³æ ïðàâîâèì
êîíöåïòóàë³çìîì ³ ñîö³îëîã³ºþ ïðàâà, ÿêó ïîêëèêàíà ïîäîëàòè ³íòåãðàòèâíà þðèñïðó-
äåíö³ÿ. Ñàìå îñòàííÿ ìîæå îíîâèòè ñüîãîäí³ ïðèðîäíî-ïðàâîâ³ òðàäèö³¿ çà ðàõóíîê
çáàãà÷åííÿ ¿õ ö³íí³ñíèì (àêñ³îëîã³÷íèì) ï³äõîäîì äî ïðàâà. Íîðìè ïðàâà ìàþòü ñïðè-
éìàòèñÿ ïðèõèëüíèêàìè ïðèðîäíî-ïðàâîâî¿ äîêòðèíè ³ «ïðàâîâèìè ðåàë³ñòàìè» ÿê
«çàõèùåí³ ö³íí³ñí³ ñóäæåííÿ» ³ äæåðåëî áóäü-ÿêî¿ þðèäè÷íî¿ òåîð³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó,
ïîçèòèâ³ñòàì ³ íîðìàòèâ³ñòàì ïîðà âæå çðîçóì³òè, ùî ïðàâî º åòè÷íîþ çà ñâîºþ ñóòòþ
êàòåãîð³ºþ. Òàê³ ì³ðêóâàííÿ òåæ áðàëèñü íà îçáðîºííÿ àìåðèêàíñüêèìè òà ñóäàìè ³í-
øèõ êðà¿í ïðè ðîçãëÿä³ íèìè êîíñòèòóö³éíèõ ïèòàíü. Öþ òåíäåíö³þ ïîñèëþâàëî é òå,
ùî Ä. Õîëë íå çàëèøèâñÿ ïîîäèíîêèì ó ñâîºìó â÷åíí³: ³äå¿ ³íòåãðàòèâíî¿ þðèñïðó-
äåíö³¿ áóëè ñïðèéíÿò³ íå ò³ëüêè â ÑØÀ, à é ðîçâèâàëèñü äàë³ ñó÷àñíèêàìè ìèñëèòåëÿ
Ê. Êîññ³î, Ì. Ðåàëå, Ñò. Éîðãåíñåíîì, Ëåãàç-³-Ëàêàìáðà òà ³íøèìè.

Ó 1932 ðîö³ Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñèòåò âèäàâ äîñèòü ö³êàâó äëÿ ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ðîáîòó ïðîôåñîðà ×. Õàéíñà «Àìåðèêàíñüêà äîêòðèíà âåðõî-
âåíñòâà ñóäó»2. Ó í³é îñîáëèâî íàãîëîøóºòüñÿ íà ðîë³ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ ó ÑØÀ, éîãî ïðîâ³äíîìó çíà÷åíí³ ó çàõèñò³ îñíîâíèõ çàêîí³â ôåäåðàö³¿ ³ øòà-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2004

105

1 Äèâ.: Hall J. Integrative Jurisprudence. – N.-Y., 1947.
2 Haines Ch. G. The American Doctrine of Judicial Supremacy. – Berkeley, 1932.



ò³â, âèñóâàºòüñÿ äîêòðèíà «ÿñíîñò³ ³ î÷åâèäíîñò³» ñóïåðå÷ëèâîñò³ çàêîíó àáî éîãî
îêðåìîãî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ äëÿ âèçíàííÿ ¿õ íåêîíñòèòóö³éíèìè òîùî.
Îñîáëèâà óâàãà òóò ïðèä³ëÿºòüñÿ çàïî÷àòêóâàííþ íîâ³òíüî¿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ ùå ç ïî÷àòêó ÕVIII ñòîë³òòÿ. Òàºìíîþ ðàäîþ Âåëèêîáðèòàí³¿, ÿêà ç 1727 ðîêó
ñòàëà âèçíàâàòè çàêîíè êîëîí³é íåä³éñíèìè ó çâ’ÿçêó ç ¿õ ñóïåðå÷í³ñòþ ÿê àíãë³éñüêî-
ìó Common Law, òàê ³ êîëîí³àëüí³é õàðò³¿. Õ.Õàéíñ îäíèì ç ïåðøèõ ó ë³òåðàòóð³ äå-
òàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ äîñâ³ä âèùèõ ñóä³â Ìàññà÷óñåòñà, Íüþ-Äæåðñ³, Â³ðã³í³¿, ³íøèõ
êîëîí³é, à çãîäîì ³ øòàò³â ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕVIII ñòîë³òòÿ, ÿê³ äîñèòü åôåê-
òèâíî ñïðèéíÿëè ïðàêòèêó Òàºìíî¿ ðàäè ³ ïî÷àëè âèçíàâàòè íåêîíñòèòóö³éíèìè ³ íå-
ä³éñíèìè íàêàçè àíãë³éñüêîãî êîðîëÿ ³ çàêîíè øòàò³â. Ðåòåëüíî äîñë³äæóºòüñÿ ó ðîáî-
ò³ Õ. Õàéíñà ³ çàïî÷àòêóâàííÿ ôåäåðàëüíî¿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íà ìåæ³
XVIII–Õ²Õ ñòîë³òü.

Ïåâíèì âíåñêîì ó çáàãà÷åííÿ ñâ³òîâî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ñòàëà ó
ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, çì³ñòîâíà êíèãà â³äîìîãî ïàöèô³ñòà ³ äåìîêðàòà, ñåíàòîðà
Ð. Ïåò³ãðþ «Ïëóòîêðàò³ÿ, ùî òîðæåñòâóº». Âîíà ñòàëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ ðîá³ò, ó ÿê³é
ïðàêòèêà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Âåðõîâíîãî òà ³íøèõ ñóä³â ÑØÀ ï³ääàâàëàñü íå-
ùàäí³é êðèòèö³ çà «óçóðïàö³þ ïðàâ çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè», îáñëóãîâóâàííÿ ³íòåðåñ³â
ïðàâëÿ÷èõ êëàñ³â ï³ä âèãëÿäîì îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, «ìåðçîòí³» ð³øåííÿ Âåð-
õîâíîãî ñóäó ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, çà âèçíàííÿ íèì íåêîíñòèòóö³éíèìè çàêîí³â, ÿê³
ä³ÿëè ïîíàä 100 ðîê³â, òîùî1.

Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ ÑØÀ äîêòðèíó ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ì³æâîºííèé
ïåð³îä çáàãà÷óâàëè íå ò³ëüêè ïðàâîçíàâö³, à é äîñèòü â³äîì³ ïîñòàò³ ç ÷èñëà ô³ëîñî-

ô³â ³ ïîë³òîëîã³â. Éäåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî ëàóðåàòà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿, çàñíîâíèêà
Ïàãóîøñüêîãî ðóõó, ô³ëîñîôà ³ ñîö³îëîãà Á. Ðàññåëà (1872–1970), ãëàâó êîì³ñ³¿ Ñåíàòó
ÑØÀ ç ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí âáèâñòâà Ë. Òðîöüêîãî, ïðàãìàòèêà-³íñòðóìåíòàë³ñòà
Ä. Äüþ¿ (1859–1953), îäíîãî ç ôóíäàòîð³â ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàóêè, ïðîôåñîðà ×³êàã-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ×. Ìåðð³àìà (1874–1953), çíàìåíèòîãî äîñë³äíèêà âçàºìîçâ’ÿçê³â
ëîã³êè ³ ïðàâà Ì. Êîåíà (1880–1947) òîùî. «Æèâèìè» áóëè ïðîòÿãîì óñüîãî öüîãî ïå-
ð³îäó é ³äå¿ â³äîìîãî àìåðèêàíñüêîãî ô³ëîñîôà ³ ïñèõîëîãà, îñíîâîïîëîæíèêà ô³ëî-
ñîôñüêî¿ øêîëè ïðàãìàòèçìó ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ øêîëè ôóíêö³îíàë³çìó, íà ÿêèõ çàñíîâó-
âàëèñü ïðàâîâ³ â÷åííÿ ìàéæå âñ³õ çãàäóâàíèõ ðàí³øå ïðàâîçíàâö³â ÑØÀ, Â. Äæåéìñà
(1842–1910) òà ³íøèõ àâòîðèòåòíèõ ìèñëèòåë³â.

Íåçàïåðå÷íèì º âíåñîê ó ñâ³òîâó òåîð³þ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ îíóêà ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ õðåùåíîãî ñèíà Ä. Ì³ëëÿ âèäàòíîãî àíãë³éñüêîãî ìèñëèòåëÿ
Á. Ðàññåëà. Äî ïî÷àòêó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â³í çàéìàâñÿ, ïåðåâàæíî, ìàòåìàòèêîþ ³
ëîã³êîþ. Àëå âæå ó 1904 ðîö³ Á. Ðàññåë îïóáë³êóâàâ ðîáîòó «Ïðî ³ñòîð³þ», ó 1910 ðî-
ö³ – «Ô³ëîñîôñüê³ íàðèñè» ³ «Ô³ëîñîô³þ Â³ëüÿìà Äæåéìñà», ó 1912 ðîö³ – «Ïðîáëåìè
ô³ëîñîô³¿» òà «Ñóòí³ñòü ðåë³ã³¿», íèçêó ³íøèõ ðîá³ò, ó ÿêèõ ïîñòóïîâî ïåðåõîäèâ â³ä
îá’ºêòèâíîãî äî ñóá’ºêòèâíîãî ³äåàë³çìó ³ çàïî÷àòêîâóâàâ àíãë³éñüêèé íåîïîçèòèâ³çì.
Òà ãîëîâí³ ñâî¿ ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ ïðîáëåìàì «çàãíóçäàííÿ âëàäè», «ãí³òþ÷îãî ïðàâë³í-
íÿ», ñóòíîñò³ äåìîêðàò³¿, îõîðîí³ ïðàâ ìåíøîñò³, âçàºìîâ³äíîñèíàì ñóá’ºêò³â ôåäåðà-
ö³¿, òîáòî ðîáîòè, ÿê³, âëàñíå, é çáàãàòèëè êîíöåïòóàëüíó ñêàðáíèöþ êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, Á. Ðàññåë íàïèñàâ ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ó ïåð³îä, ùî äîñë³äæóºòüñÿ.
Ñåðåä íèõ – «Ïîë³òè÷í³ ³äåàëè» (1918 ð³ê), «Ïðàêòèêà ³ òåîð³ÿ á³ëüøîâèçìó» (1920 ð³ê),
«Àíàë³ç äóõó» (1921 ð³ê), «Ïåðñïåêòèâè ³íäóñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿» (1923 ð³ê), «Àíàë³ç
ìèñëåííÿ» (1924 ð³ê), «Ñâîáîäà ³ îðãàí³çàö³ÿ» (1934 ð³ê), «Ëåã³òèìí³ñòü ïðîòè ³íäó-
ñòð³àë³çìó» (1934 ð³ê), «Âëàäà. Ñîö³àëüíèé àíàë³ç» (1938 ð³ê), «Ô³ëîñîô³ÿ Äüþ¿»
(1939 ð³ê), «Äîñë³äæåííÿ çíà÷åííÿ òà ³ñòèíè» (1940 ð³ê) òîùî2.
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1 Ïåòèãðþ Ð.Ô. Òîðæåñòâóþùàÿ ïëóòîêðàòèÿ. – Ì., 1922. – Ñ. 161–169, 172–173 òà ³íø³.
2 Ó ïåðåêëàäàõ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ äèâ.: Ðàññåë Á. Ïðîáëåìû ôèëîñîôèè. – ÑÏá., 1914; Ðàññåë Á. Èñòîðèÿ

çàïàäíîé ôèëîñîôèè. – Ì., 1959 òà ³íø³. Íèçêà ðîá³ò Ðàññåëà («²ñòîð³ÿ çàõ³äíî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ¿¿ çâ’ÿçîê ç ïî-
ë³òè÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè îáñòàâèíàìè â³ä ðàíí³õ ÷àñ³â äî òåïåð³øí³õ äí³â», «Ëþäñüêå ï³çíàííÿ, éîãî ñôåðà
³ ãðàíèö³», «Âëàäà ³ îñîáèñò³ñòü», «Âïëèâ íàóêè íà ñóñï³ëüñòâî», «Ïðóæèíè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», «Íàä³¿ ó
ñâ³ò³, ùî çì³íþºòüñÿ», «Çäîðîâèé ãëóçä ³ ÿäåðíà â³éíà», «Àâòîá³îãðàô³ÿ» òà ³íø³), íàïèñàíà ìèñëèòåëåì ïî-



Ó ïðàöÿõ Á. Ðàññåëà, íàïèñàíèõ ç âèêëþ÷íî ãóìàí³ñòè÷íèõ ïîçèö³é, çàêëàäàâñÿ íî-
âèé ô³ëîñîôñüêèé ãðóíò äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïðàâî- òà äåðæàâîçíàâñòâà âçàãàë³ ³
äîêòðèíè îõîðîíè êîíñòèòóö³¿ çîêðåìà. Ç ïîçèö³é ë³áåðàë³çìó â÷åíèé êàòåãîðè÷íî çà-
ïåðå÷óâàâ êîíöåïö³¿ ïîãëèíàííÿ îñîáèñòîñò³ äåðæàâîþ, ñë³äîì çà Êîíôóö³ºì ââàæàâ
íàéñòðàøí³øèì çëîì äëÿ ëþäèíè «ãí³òþ÷å ïðàâë³ííÿ», ãëèáîêî îáãðóíòîâóâàâ øëÿ-
õè ïðèáîðêàííÿ âëàäè, ÿêà òÿæ³º äî òîãî, ùîá ñòàòè çëîì, àëå ñóñï³ëüñòâî â çìîç³ öüî-
ìó çàïîá³ãàòè, çîêðåìà, ÷åðåç ñóâîðèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³¿ ³ íåïî-
ðóøíîñò³ êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó. Äåìîêðàò³ÿ ïðè öüîìó, íà äóìêó Á. Ðàññåëà, ñàìà
ñîáîþ íå ìîæå çàáåçïå÷èòè õîðîøîãî ïðàâë³ííÿ, îñê³ëüêè «äîñòî¿íñòâà äåìîêðàò³¿
íåãàòèâí³». Àëå âîíà ìîæå ³ ïîâèííà çàïîá³ãàòè áàãàòüîì ³ç çîë.

Çàâäÿêè àíãë³éñüêîìó ìèñëèòåëþ óäîñêîíàëþâàâñÿ îäèí ç ïðîâ³äíèõ ïðèíöèï³â
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ – çàõèñò ïðàâ ìåíøîñò³. Á. Ðàññåë íå ï³äíîñèâ ìåíø³ñòü íà
âåðõ³âêó ñóñï³ëüñòâà ³ ï³äêðåñëþâàâ, ùî âîíà í³êîëè íå òóðáóâàëàñü ³ íå áóäå òóðáóâà-
òèñÿ ïðî ³íòåðåñè á³ëüøîñò³. ßêîþ íåãàòèâíîþ íå áóëà á äåìîêðàò³ÿ, àëå âîíà âêðàé
íåîáõ³äíà, îñê³ëüêè º ºäèíîþ óìîâîþ ³ ºäèíèì çàñîáîì îáìåæåííÿ âëàäè á³ëüøîñò³,
ÿêà ÷àñòî äîïóñêàº «ãðóáó é àáñîëþòíî áåçãëóçäó òèðàí³þ» íàä ìåíø³ñòþ. Çâ³äñè
Á. Ðàññåë ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îõîðîíà ïðàâ ìåíøîñò³ º ñòðèæíåì ïðèáîðêàííÿ
âëàäè. Â÷åíèé äîñèòü æîðñòêî é îäíîçíà÷íî çàêëèêàâ êîíñåðâàòîð³â, ëåéáîðèñò³â ³
ë³áåðàë³â «æèòè ìèðíî ïë³÷-î-ïë³÷ îäèí ç îäíèì» áåç áóäü-ÿêèõ ä³é ÷è íàì³ð³â «ñèëîþ
ïîðóøóâàòè êîíñòèòóö³þ». Ó òàêîìó æ àñïåêò³ Á. Ðàññåë îáãðóíòîâóâàâ íåîáõ³äí³ñòü
çàõèñòó êîíñòèòóö³é ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³é ç áîêó öåíòðó ³ êðèòèêóâàâ, çîêðåìà, ÑØÀ,
çà çíåâàãó Âàøèíãòîíó äî îñíîâíèõ çàêîí³â øòàò³â.

Çíà÷íèé âïëèâ íà åâîëþö³þ ôîðì ³ ìåòîä³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ñïðàâèëè
ì³ðêóâàííÿ Á. Ðàññåëà ïðî «ïîïåðåäæåííÿ òèðàí³¿ âëàäè» ó êàï³òàë³ñòè÷íèõ (ìèñëè-
òåëü â³äíîñèâ ¿õ äî ñòàðîìîäíî¿ äåìîêðàò³¿) òà ìîëîäèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ (ç íîâîìîä-
íîþ ìàðêñèñòñüêîþ äåìîêðàò³ºþ) äåðæàâàõ. Á. Ðàññåë ï³äêðåñëþâàâ, ùî îáèäâà ð³ç-
íîâèäè äåìîêðàò³¿ äîêëàäàëè çóñèëëÿ äî îáìåæåííÿ âëàäè, àëå ñòàðîìîäí³é öå íå âäà-
ëîñü, îñê³ëüêè âîíà áóëà ëèøå ïîë³òè÷íîþ, à íîâîìîäí³é – ÷åðåç òå, ùî âîíà º ëèøå
åêîíîì³÷íîþ. Êàï³òàë³ñòè÷í³ äåðæàâè íå çìîãëè âçÿòè ãîðó íàä ïðèâàòíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè, ñòàëè ¿õ ìàð³îíåòêàìè, à ò³ ïåðåòâîðèëèñü íà ðåàëüí³ äåðæàâè. Ñîö³àë³ñòè÷-
í³ äåðæàâè (òîä³ ëèøå ÑÐÑÐ ³ Ìîíãîë³ÿ), íà äóìêó Á. Ðàññåëà, øâèäêî «çàãíóçäàëè»
åêîíîì³÷íó âëàäó ïðèâàòíîãî ñåêòîðà, àëå, ïîäîëàâøè åêîíîì³÷íó òèðàí³þ, ïîðîäèëè
íîâèé ¿¿ ð³çíîâèä, òîáòî òèðàí³ÿ òóò çàïàíóâàëà îäíî÷àñíî ³ ó ïîë³òè÷í³é, ³ â åêîíîì³÷-
í³é ñôåðàõ. Í³ çà êàï³òàë³çìó, í³ çà ñîö³àë³çìó íå áóëà îñìèñëåíà íåîáõ³äí³ñòü ïîä³ëó
ôóíêö³é âîëîä³ííÿ ³ ôóíêö³é êîíòðîëþ. Áåç ïðèáîðêàííÿ âëàäè ³ åêîíîì³÷íî¿, ³ ïîë³-
òè÷íî¿ îáîâ’ÿçêîâî öàðþâàòèìå çëî äåñïîòèçìó, çíåâàãà äî ïðàâà âçàãàë³, ³ êîíñòèòó-
ö³¿ çîêðåìà.

Ñåðåä àìåðèêàíñüêèõ ô³ëîñîô³â-ïðàãìàòèê³â, ÿê³ ïðîäîâæóâàëè ñë³äîì çà Â. Äæåéì-
ñîì â³äøóêóâàòè «ïðàãìàòè÷íèé êðèòåð³é ³ñòèííîñò³», òîáòî òå, ùî «âèã³äíî» ñó-

ñï³ëüñòâó íà êîæíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó, íàéäîñâ³ä÷åí³øèì ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ, áóâ ñèñòåìàòèçàòîð ïðàãìàòèçìó ³ ôóíäàòîð òåîð³¿ ³íñòðóìåíòàë³çìó ïðîôåñîð
Ì³÷èãàíñüêîãî, ×èêàãñüêîãî ³ Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåò³â Ä. Äüþ¿. Ó 1922–1939 ðî-
êàõ â³í îïóáë³êóâàâ ñâî¿ ÷åðãîâ³ ïðàö³ «Ëþäñüêà ïðèðîäà ³ ïîâåä³íêà», «Åêñïåðèìåíò ³
ïðèðîäà», «Ë³áåðàë³çì ³ ñîö³àëüí³ ä³¿», «Ëîã³êà: òåîð³ÿ äîñë³äæåííÿ», «ªäí³ñòü íàóêè
ÿê ñîö³àëüíà ïðîáëåìà», «Òåîð³ÿ îö³íêè» òà ³íø³. Ãîëîâí³ òåîðåòè÷í³ ïîñòóëàòè ìèñëè-
òåëÿ, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñü ïðàâîçíàâö³ – ïðèõèëüíèêè ³íñòðóìåíòàë³çìó, ÿê³ îòðèìàëè
âèçíàííÿ ñåðåä ÷àñòèíè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíî-
ãî êîíòðîëþ ³ çàñòîñîâóºòüñÿ é çàðàç, ïîëÿãàëè ó òàêèõ òâåðäæåííÿõ. Íîðìà ïðàâà º çà-
ñîáîì, ³íñòðóìåíòîì äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíî¿ ìåòè, ³ îö³íþâàòèñü âîíà ìàº â³äïîâ³ä-
íî äî ¿¿ ïðàêòè÷íî¿ êîðèñíîñò³, òîáòî çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ä³¿. Ñóääÿ çîáîâ’ÿçàíèé
íå ðàõóâàòèñÿ í³ ç ÿêîþ íîðìîþ ó ðàç³ âèçíàííÿ íèì ¿¿ òàêîþ, ùî íå äàñòü êîðèñò³
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÷èíàþ÷è ç 1945 ðîêó, òîáòî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Àëå ïîãëÿäè éîãî íà ñóòí³ñòü âëàäè,
ïðàâà, ïîë³òèêè, äåìîêðàò³¿, ñïðàâåäëèâîñò³ çì³í íå çàçíàâàëè ³ ëèøå äîêòðèíàëüíî çáàãà÷óâàëèñü ïîð³âíÿíî
ç ì³æâîºííèìè äåñÿòèë³òòÿìè.



ñóñï³ëüñòâó. Çàêîí, çîêðåìà, ³ éîãî â³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³¿, ìîæíà ïðàâèëüíî îö³íè-
òè ò³ëüêè ó ïðîöåñ³ éîãî çàñòîñóâàííÿ. Áåç î÷åâèäíîñò³ ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ íîðìè
ïðàâà, çàêîí – öå «øìàòîê ïàïåðó», «ïóñòèé çâóê ó ïîâ³òð³». Òàê ñóääÿ ïîâèíåí îö³íþ-
âàòè ³ çàêîí ñòîñîâíî îêðåìîãî ãðîìàäÿíèíà: ÿêùî â³í ìîæå ïðèíåñòè éîìó ïðàêòè÷íó
êîðèñòü, öå îçíà÷àº, ùî â³í º êîíñòèòóö³éíèì, ÿêùî í³, òî öåé çàêîí íå â³äïîâ³äàº êîí-
ñòèòóö³¿.

Ä. Äüþ¿ âáà÷àâ ñóïåðå÷íîñò³ ó ñó÷àñíîìó äëÿ íüîãî ñóñï³ëüñòâ³ ó êîíôë³êòàõ ì³æ
îêðåìèìè ³íäèâ³äàìè ³ íàâ³òü ó ñóïåðå÷íîñòÿõ â ³íäèâ³äóàëüí³é ñâ³äîìîñò³. Äëÿ äîñÿã-
íåííÿ «ïîðÿäêó ³ ãàðìîí³¿», çàïîá³ãàííÿ «àíàðõ³¿ ³ õàîñó», òîáòî ïðèìèðåííÿ ñóïåðå÷-
íîñòåé, â÷åíèé âèìàãàâ ïîñò³éíèõ ïðîÿâ³â «òâåðäèõ ïðèíöèï³â âëàäè». Ñòðèæíåâèì
âíåñêîì Ä. Äüþ¿ äî ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâà âçàãàë³, ïðàâîçíàâñòâà, êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ, êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà º çàïðîïîíîâàíà ³ äîñèòü äîñêîíàëî ðîçðîáëåíà
òåîð³ÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì, à îòæå – ³ êîíöåïö³ÿ ïðàâèëüíîãî óïðàâë³í-
ñüêîãî ³ ñóää³âñüêîãî ìèñëåííÿ. Ñàìå ïîøóêó ³íñòðóìåíòó ñïðàâåäëèâîãî ð³øåííÿ
ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷óâàëèñü ðîáîòè «ßê ìè ìèñëèìî» òà «Ëîã³÷íèé ìåòîä ó ïðàâ³»1.
Ñóá’ºêòè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íå ò³ëüêè ó ÑØÀ, à é â óñüîìó ñâ³ò³, îäåðæàëè
äîáðîòíó ô³ëîñîôñüêî-ìåòîäîëîã³÷íó áàçó äëÿ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà øèðîêî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ íèìè é íà ïî÷àòêó òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ.

Ìàéæå íåâ³äîìèì ó ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³ 20–30-õ ðîê³â ³ ï³çí³øå çàëèøàâñÿ îäèí
³ç ôóíäàòîð³â ³ êëàñèê³â àìåðèêàíñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàóêè, ïðîôåñîð ×è-

êàãñüêîãî óí³âåðñèòåòó ó 1923–1940 ðîêàõ ×. Ìåðð³àì. Íåçàïåðå÷íèì º éîãî âêëàä ó
ñêàðáíèöþ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ïðåäñòàâëåíèé ó ïðàöÿõ «Àìåðèêàí-
ñüêà ïàðò³éíà ñèñòåìà» (1922 ð³ê), «Íîâ³ àñïåêòè ïîë³òèêè» (1925 ð³ê), «×îòèðè àìå-
ðèêàíñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ë³äåðè» (1926 ð³ê), «Âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí: ïîð³âíÿëüíå äî-
ñë³äæåííÿ ìåòîä³â ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ» (1931 ð³ê), «Ïîë³òè÷íà âëàäà: ¿¿ ñòðóê-
òóðà ³ ñôåðà ä³¿» (1934 ð³ê), «Íîâà äåìîêðàò³ÿ ³ íîâèé äåñïîòèçì» (1939 ð³ê), «Íà
ïîðÿäêó äåííîìó äåìîêðàò³ÿ» (1939 ð³ê), «Ùî òàêå äåìîêðàò³ÿ?» (1941 ð³ê) òà ³íø³.
Âçÿâøè íà îçáðîºííÿ á³õåâ³îðèçìàëüíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ïîë³òè÷íèõ ÿâèù,
×. Ìåðð³àì âèáóäîâóâàâ ñâîº â÷åííÿ íà îñíîâ³ íàéò³ñí³øîãî çâ’ÿçêó ïîë³òîëîã³¿ ç
ïðàêòèêîþ, çàïî÷àòêóâàâøè, òàêèì ÷èíîì, îäíó ç íàéãîëîâí³øèõ îçíàê àìåðèêàí-
ñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàóêè – «þðèäèçîâàíó ïîë³òîëîã³þ». Âç³ðöåâèìè â³í ââàæàâ, çîêðå-
ìà, ïîë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ â åïîõó ïîâíîãî ïàíóâàííÿ òåîð³¿ ïðèðîäíîãî
ïðàâà, à ãîëîâíèìè íåäîë³êàìè ñó÷àñíèõ éîìó ïîë³òè÷íèõ ó÷åíü ââàæàâ: à) íåñòà÷ó
âè÷åðïíîãî íàáîðó äàíèõ ïðî ïîë³òè÷í³ ÿâèùà ç â³äïîâ³äíîþ ¿õ êëàñèô³êàö³ºþ òà àíà-
ë³çîì; á) ñõèëüí³ñòü äî ðàñîâîãî, êëàñîâîãî, íàö³îíàë³ñòè÷íîãî óõèëó â ³íòåðïðåòàö³¿
ïîë³òè÷íèõ ôåíîìåí³â; â) íåñòà÷ó ÷³òêèõ ñòàíäàðò³â âèì³ðó ³ òî÷íîãî çíàííÿ ïðî ïî-
ñë³äîâí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â.

Íåçàäîâãî äî ñìåðò³ ×. Ìåðð³àì ó ðîáîò³ «Ñèñòåìà ïîë³òèêè» (1948 ð³ê) çàïðîïîíó-
âàâ äåòàëüíó ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ñâ³òîâî¿ äåðæàâè, äå íàéâèùèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòó-
ö³éíèé êîíòðîëü ìàâ çä³éñíþâàòè ñâ³òîâèé óðÿä, à þðèäè÷íèé – ñâ³òîâèé ñóä. Ñóâåðå-
í³òåò îêðåìèõ äåðæàâ òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü íàö³é ïðè öüîìó çáåð³ãàëèñü. Àìåðèêàíñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàë³ñòè îá’ºäíàíîãî ñâ³òó» òóò æå â³äïîâ³ëà íà òàêó ³äåþ ðîçðîáêîþ
Êîíñòèòóö³¿ ºäèíî¿ ôåäåðàö³¿ ñâ³òó, ÿêà é ìàëà ñòàòè îñíîâíèì îá’ºêòîì êîíñòèòóö³é-
íîãî çàõèñòó äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ïàðëàìåíòàðíîãî ñóñï³ëüñòâà. Òåîðåòè÷íó ïðàâîâó «îáî-
ëîíêó» äëÿ ñâ³òîâî¿ äåðæàâè ×. Ìåðð³àìà ó ÑØÀ ñòâîðèâ ïðîôåñîð Êîëóìá³éñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Î. Äæåññåï, à ôðàíöóç Æ. Ëàðìåð âèñóíóâ âëàñíèé ïðîåêò «Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â Ñâ³òó», äå ìàëà ä³ÿòè äîñèòü ñòðóíêà ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿ òà ñóäîâî¿ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿: ñâ³òîâèé äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò ó ñêëàä³ íèæíüî¿ ïàëàòè ç äåïóòàò³â
â³ä íàñåëåííÿ òà âåðõíüî¿ ïàëàòè ç ðåïðåçåíòàíò³â äåðæàâ, â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä ïàð-
ëàìåíòîì ñâ³òîâèé óðÿä íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Ñâ³òó òà ñâ³òîâèé
âåðõîâíèé ñóä, ºäèíîþ ôóíêö³ºþ ÿêîãî áóâ áè êîíòðîëü íàä â³äïîâ³äí³ñòþ ñâ³òîâ³é
êîíñòèòóö³¿ êîíñòèòóö³é ³ çàêîí³â ÷ëåí³â ïàðëàìåíòàðíî¿ ôåäåðàö³¿.
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1 Ïðî ¿õ àíàë³ç äèâ.: Òèòîâ Â. Äæ. Äüþ¿ ïðî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ëîã³êè ó ïðàâ³ // Â³ñíèê Àêàäåì³¿
ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 1. – Ñ. 140–154.



Íåñïðàâåäëèâèì áóëî á íå çãàäàòè ïðî âíåñîê äî çàãàëüíîëþäñüêî¿ äîêòðèíè êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìàéæå çàáóòîãî ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ àìåðèêàíñüêîãî ô³ëî-

ñîôà Ì. Êîåíà1. Éäåòüñÿ ïðî ðîëü ëîã³êè ó ì³ðêóâàííÿõ ñóää³ ïðè âèíåñåíí³ ð³øåí-
íÿ, â³ä÷óòòÿ íèì ñïðàâåäëèâîñò³ é íåñïðàâåäëèâîñò³, ïðàâîì³ðíîãî ³ íåïðàâîì³ðíîãî,
ïðàâåäíîãî ³ ñîö³àëüíî¿ ïîòðåáè, ïðî ãîñòðó íåîáõ³äí³ñòü íàïîëåãëèâîãî «òðåíóâàí-
íÿ» âèòîí÷åíîñò³ ñóää³âñüêîãî ìèñëåííÿ, ïîñò³éíîãî ðîçóìîâîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ,
òîáòî «ïðàâîâîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ», îñê³ëüêè ò³ëüêè òàêèé åêñïåðèìåíò ïåðåäáà-
÷àº «ïðîðèâ ó íåâ³äîì³ñòü». Ì. Êîåí ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü âàæëèâ³ñòü äëÿ ñóää³ ëî-
ã³÷íèõ ïðàâèë äèôåðåíö³àö³¿ þðèäè÷íèõ ïîíÿòü, ïåâíó øòó÷í³ñòü, íåâèçíà÷åí³ñòü ³
áàãàòîçíà÷óù³ñòü îñòàíí³õ, «íåçðó÷í³ñòü ïðàâà», íàéâèùó ðîëü ïðàâîâèõ ïðèíöèï³â â
îñìèñëåíí³ ñóääåþ íîðìè ïðàâà, â éîãî «þðèäè÷íîìó ìóäðóâàíí³», «þðèäè÷í³é ³äåî-
ëîã³¿». Â÷åíèé âïåâíåíèé, ùî ò³ëüêè ðîçóì, çáàãà÷åíèé ïîñò³éíèìè ³ ùîäåííèìè
âïðàâàìè ó ëîã³÷íîìó ³ íàóêîâî-þðèäè÷íîìó âèì³ð³, çäàòíèé øâèäêî â³äíàéòè çà äî-
ïîìîãîþ ñóää³âñüêî¿ ³íòó¿ö³¿ ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ.

(Äàë³ áóäå)
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1 Äîêë. äèâ.: Òèòîâ Â.Ì. Êîåí ïðî ì³ñöå ëîã³êè ó ïðàâ³ // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. –
2000. – ¹ 4. – Ñ. 179–192.



ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

ÎÊÐÅÌ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÇÀªÌÎÄ²¯
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
² ÑÓÄ²Â ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

Â ÀÑÏÅÊÒ² ÍÀÄÀÍÍß
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ1

Ì. Òåñëåíêî,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,

íàóêîâèé êîíñóëüòàíò
ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

1. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî çà ÷àñ³â ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ ñóä íå çàâæäè âèêî-
íóâàâ ñâî¿ ôóíêö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì, îñê³ëüêè éîãî ïîâíîâàæåííÿ áóëè îáìåæåí³. Ñó-
äîâèé çàõèñò ôàêòè÷íî áóâ âèá³ðêîâèì, à çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñêàðã ãðîìàäÿí íà îáìå-
æåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä âçàãàë³ âèêëþ÷àëàñü ç-ï³ä ñóäîâî¿ þðèñäèêö³¿. Çà ñó÷àñíèõ óìîâ
ïðèðîäà ñóäó äåùî çì³íèëàñü. Ç ïðèéíÿòòÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ñóä îòðè-
ìàâ îñîáëèâèé ñòàòóñ íåçàëåæíîãî îðãàíó â ñèñòåì³ ïîä³ëó âëàäè, ùî äîçâîëÿº éîìó
ïðîÿâëÿòè íà íàëåæíîìó ð³âí³ ñåáå òà ñâî¿ âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ. Ñüîãîäí³ ñóä ÿê îð-
ãàí ïðàâîñóääÿ âèñòóïàº, çîêðåìà, ïîñåðåäíèêîì ì³æ äåðæàâîþ òà ãðîìàäÿíàìè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº âñòàíîâëåííÿ â³äíîñèí Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, ðîçìåæóâàííÿ ¿õ êîìïåòåíö³é òà
âçàºìîä³ÿ. Ïîñòàíîâêà öüîãî ïèòàííÿ çóìîâëåíà, íàñàìïåðåä, ïîâíîâàæåííÿìè Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ó ñôåð³ ñóäîâîãî êîíòðîëþ òà
ìîæëèâ³ñòþ çàãàëüíèõ ñóä³â çâåðòàòèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Âèçíà÷åíèé Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ñòàòóñ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ ñóä³â
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íà ÷îë³ ç Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà¿íè äîçâîëÿº ¿ì ä³ÿòè ïàðàëåëü-
íî. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ì³æ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ³ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñ-
äèêö³¿ ³ñíóþòü ð³âíîïðàâí³ â³äíîñèíè. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíèé Ñóä
Óêðà¿íè º âèùèìè ³íñòàíö³ÿìè â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿, â³äíîñèíè ÿêèõ ðåãóëþþòü-
ñÿ ðàìêàìè ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Êîìïåòåíö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè îáìåæåíà ïåðåâ³ðêîþ êîíñòèòóö³éíî-
ñò³ çàêîí³â ³ ïåðåë³÷åíèõ ó ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íîðìàòèâíèõ àêò³â, ï³äçà-
êîíí³ íîðìàòèâí³ àêòè ï³äëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³ â ñóäàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿2. Òàêèì ÷è-
íîì, ³ñíóº ñâîºð³äíà ñïåö³àë³çàö³ÿ ñóä³â ó ñôåð³ ñóäîâîãî êîíòðîëþ: Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè çä³éñíþº ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïåðåâàæíî ùîäî íîðìàòèâ-
íèõ ð³øåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, à ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ – ùîäî
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
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1 Âèñòóï íà ñåì³íàð³ «Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ïóáë³÷íèé ðîçãëÿä ñïðàâè â ðîçóìí³ ñòðîêè; ïðàâî ãðîìà-
äÿí íà ñïðàâåäëèâèé ñóä; ïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñ³á ïðàâîâîãî çàõèñòó», ì. ×åðí³ã³â, 14–15 ëèñòîïàäà
2003 ðîêó.

2 Äèâ.: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 1 ëèñòîïàäà 1996 ðîêó ¹ 9 «Ïðî çàñòîñóâàííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðè çä³éñíåíí³ ïðàâîñóääÿ».



2. Çàçíà÷èìî, ùî ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ç ïðèéíÿòòÿì ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ïî÷óâàþòüñÿ íàáàãàòî âïåâíåí³øå. Íå îñòàííþ ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàâ ³ Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî þðèñäèêö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ ñóä³â
âñòàíîâëåíî íà ÿê³ñíî íîâîìó ð³âí³, çîêðåìà, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè çàêð³ïëþº, ùî
þðèñäèêö³ÿ ñóä³â ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêàþòü ó äåðæàâ³ (÷àñ-
òèíà äðóãà ñòàòò³ 124).

Íà ïî÷àòêó ñâîãî ³ñíóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðèéíÿâ íèçêó íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèõ ð³øåíü ñòîñîâíî ïðàâà íà ñóäîâèé çàõèñò, ùî çíà÷íî ðîçøèðèëî ïîëå
ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè ³ Ð³øåííÿ Ñóäó, ÿêå ñòî-
ñóâàëîñü ñóäîâîãî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, çîêðåìà ïðàâà çàãàëü-
íèõ ñóä³â ïðèéìàòè çàÿâè äî ðîçãëÿäó íàâ³òü çà â³äñóòíîñò³ â çàêîí³ ñïåö³àëüíîãî ïî-
ëîæåííÿ ïðî ñóäîâèé çàõèñò.

Òàê, ó Ð³øåíí³ â³ä 25 ãðóäíÿ 1997 ðîêó ¹ 9-çï ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì æèòåë³â
ì. Æîâò³ Âîäè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî «þðèñäèêö³ÿ ñóä³â, òîáòî ¿õ
ïîâíîâàæåííÿ âèð³øóâàòè ñïîðè ïðî ïðàâî òà ³íø³ ïðàâîâ³ ïèòàííÿ, ïîøèðþºòüñÿ íà
âñ³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó äåðæàâ³. Ñóä íå ìîæå â³äìîâèòè ó ïðàâîñóää³,
ÿêùî ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ³íîçåìåöü, îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà ââàæàþòü, ùî ¿õ ïðàâà ³
ñâîáîäè ïîðóøåíî ÷è ïîðóøóþòüñÿ, ñòâîðåíî ÷è ñòâîðþþòüñÿ ïåðåøêîäè äëÿ ¿õ ðå-
àë³çàö³¿ àáî ìàþòü ì³ñöå ³íø³ óùåìëåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä».

Öå ³ Ð³øåííÿ Ñóäó ñòîñîâíî ïðàâà ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñàìîñò³éíî âèçíàâàòè
íåêîíñòèòóö³éíèìè îêðåì³ ïðàâîâ³ àêòè àáî ïåâí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ âèñòóïàþòü
â³ä ³ìåí³ äåðæàâè, òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü çàêîíó.

ßê çàçíà÷èâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä 23 òðàâíÿ 2001 ðîêó
¹ 6-ðï ó ñïðàâ³ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè, àíàë³ç ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèí
ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äàº ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñóäàì
ï³äâ³äîì÷³ áóäü-ÿê³ çâåðíåííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ùîäî çàõèñòó ¿¿ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó Ð³øåíí³ â³ä 1 æîâòíÿ 1998 ðîêó ¹ 13-çï ó ñïðàâ³ ïðî ï³äñóäí³ñòü ñïîð³â Âèùîìó
àðá³òðàæíîìó ñóäó Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âêàçàâ, ùî «Âèùèé àðá³ò-
ðàæíèé ñóä Óêðà¿íè º âèùèì ñóäîâèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº ïðàâîñóääÿ â ãîñïîäàð-
ñüêèõ â³äíîñèíàõ, ùî âèíèêàþòü ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, äåðæàâíèìè òà ³íøèìè
îðãàíàìè. Éîìó ï³äñóäí³ ñïðàâè ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðàõ, â ÿêèõ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè º îäí³ºþ ³ç ñòîð³í, à òàêîæ ñïðàâè ó ñïîðàõ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè éîãî àê-
ò³â, ÿêùî âîíè ïîðóøóþòü ïðàâà êîíêðåòíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêèõ ïðàâîâ³äíîñèí»
òîùî.

3. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè òà ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèê-
ö³¿ â Óêðà¿í³ º ñàìîñò³éíèìè ó çä³éñíåíí³ ñâî¿õ þðèñäèêö³éíèõ ïîâíîâàæåíü, ìîæíà
âñå æ òàêè âåñòè ìîâó ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çâ’ÿçêó ì³æ íèìè:

– ïî-ïåðøå, ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âðàõîâóº ñìèñë,
ÿêèé íàäàºòüñÿ òîìó ÷è ³íøîìó àêòó ïðàâîçàñòîñîâíîþ ïðàêòèêîþ çàãàëüíèõ ñóä³â,
ùî ñêëàëàñÿ. Ïðè öüîìó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ìîæå âòðó÷àòèñÿ â áóäü-ÿê³é
ôîðì³ â ñóäî÷èíñòâî, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäàìè, àëå â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå íà ï³äñòà-
â³ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» âèòðåáóâàòè íåîáõ³ä-
í³ äîêóìåíòè, ìàòåð³àëè, ³íôîðìàö³þ â³ä ³íøèõ ñóä³â;

– ïî-äðóãå, òàêèé ïðîöåñóàëüíèé çâ’ÿçîê çä³éñíþºòüñÿ çà ³í³ö³àòèâîþ ñóäó çàãàëü-
íî¿ þðèñäèêö³¿, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» ìîæå çâåðíóòèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

ßêùî ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàñòîñîâàíèé çàêîí àáî
çàêîí, ÿêèé ï³äëÿãàº çàñòîñóâàííþ â êîíêðåòí³é ñïðàâ³, çàëèøàºòüñÿ íåâèçíà÷åíèì,
ñóä, çà êëîïîòàííÿì ó÷àñíèê³â ïðîöåñó àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, çóïèíÿº ðîçãëÿä
ñïðàâè ³ çâåðòàºòüñÿ ç âìîòèâîâàíîþ óõâàëîþ (ïîñòàíîâîþ) äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæå ïîðóøóâàòè ïåðåä
Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè òàê³ ïèòàííÿ. Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ìîæå ïðèéíÿòè ñóä
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ïåðøî¿, àïåëÿö³éíî¿ ÷è êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íà áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. Ï³-
ñëÿ öüîãî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äêðèâàº êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ íåâ³äêëàäíî (ñòàòòÿ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè»).

Îäíàê ïðîöåäóðà çâåðíåííÿ, ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 83 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó, íåäîñêî-
íàëà, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà îïåðàòèâí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü
ñóäîâîãî çàõèñòó ïîðóøåíîãî ïðàâà ãðîìàäÿíèíà, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿
çà â³äñóòíîñò³ ïðàâà ñóä³â íèæ÷î¿ ëàíêè çâåðòàòèñü äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Òàêå ñòàíîâèùå íå óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ á³ëüøî-
ñò³ êðà¿í. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íà ïåðøîìó åòàï³ ïðàâîçà-
ñòîñóâàííÿ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ó ñôåð³ ñóäîâîãî êîíòðîëþ ïðî çàõèñò êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, îñòàíí³ ìàþòü áóòè çàõèùåí³ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿-
íè, îñê³ëüêè Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ãàðàíòóº êîæíîìó çàõèñò ñóäîì ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè äåðæàâîþ Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè
ñâîº êëîïîòàííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè îáãðóíòîâóâàâ òèì, ùî ó ñóäîâ³é
ïðàêòèö³ âèíèêëè ïåâí³ òðóäíîù³ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2000 ð³ê». Âîíè áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ôàêòàìè íåçàêîííîãî
ïðèòÿãíåííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ãðîìàäÿí äî êðèì³íàëüíî¿ ÷è àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 2001 ðîêó
¹ 12-ðï).

4. Ç ïðîãîëîøåíîãî âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ ïð³îðèòåòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàí³÷-
íî âèïëèâàº íåîáõ³äí³ñòü îõîïëåííÿ ñóäîâèì êîíòðîëåì óñüîãî ïðàâîâîãî ïðîñòîðó.
Â Óêðà¿í³ íå ìîæå áóòè àêò³â, â³ëüíèõ â³ä ñóäîâîãî, â òîìó ÷èñë³ êîíñòèòóö³éíîãî,
êîíòðîëþ. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè â óñ³õ âèïàäêàõ ãàðàíòóº êîæíîìó ïðàâî íà ñóäîâèé
çàõèñò íåçàëåæíî â³ä òîãî, êîíñòèòóö³éí³ñòü ÿêîãî çàêîíó ÷è ï³äçàêîííîãî àêòà ñòà-
âèòüñÿ ï³ä ñóìí³â.

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìàþòü ïðåþäèö³àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ñóä³â
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïðè ðîçãëÿä³ íèìè ïîçîâ³â ó çâ’ÿçêó ç ïðàâîâ³äíîñèíàìè, ùî âè-
íèêëè âíàñë³äîê ä³¿ ïîëîæåíü ñòàòåé çàêîí³â, âèçíàíèõ íåêîíñòèòóö³éíèìè.

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñóìí³â³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ çì³ñòó áóäü-ÿêîãî çàêîíó, ³íøî-
ãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñóäè â óñ³õ íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòè
Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè ÿê àêò ïðÿìî¿ ä³¿. Îäíàê ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ïðàâîâî-
ãî ïðîñòîðó â Óêðà¿í³, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íàÿâíîñò³ âíóòð³øíüî¿
óçãîäæåíî¿ ñèñòåìè çàêîí³â òà ï³äçàêîííèõ àêò³â (ÿê³ íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè Îñíîâíî-
ìó Çàêîíó äåðæàâè), çàãàëüí³ ñóäè çîáîâ’ÿçàí³ çâåðíóòèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, ùîá ïèòàííÿ ïðî ïîçáàâëåííÿ òàêîãî çàêîíó, ³íøîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà þðèäè÷íî¿ ñèëè áóëî âèð³øåíî äëÿ âñ³õ ñóä³â îäíàêîâî. Éäåòüñÿ ïðî ðåàë³çàö³þ
ñïåö³àëüíîãî ïðàâîâîãî çàñîáó ïîäîëàííÿ ñóìí³â³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³, ÿêùî âî-
íè íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ çàãàëüíèì ñóäîì, ÿêèé ðîçãëÿäàº ñïðàâó.

Ç äðóãîãî áîêó, ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
çàãàëüíèõ ñóä³â íå ïîòðåáóºòüñÿ, âîíè ìîæóòü ñàìîñò³éíî âèçíàòè íåçàêîííèìè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè â ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿.

5. Îñîáëèâî õî÷ó ïðèâåðíóòè óâàãó ïðè âèð³øåíí³ öèõ ïèòàíü äî ïðàâîâèõ ïîçèö³é
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿê³ º íåîáõ³äíèì åëåìåíòîì éîãî ä³ÿëüíîñò³.

Ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà ç óñ³õ ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî
éîãî êîìïåòåíö³¿, ìîæå âèíèêàòè íåâèçíà÷åí³ñòü ó ð³çíèõ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ
ñèòóàö³ÿõ. Äëÿ ïîäîëàííÿ òàêî¿ íåâèçíà÷åíîñò³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, âèõîäÿ-
÷è ç áóêâè ³ äóõó Îñíîâíîãî Çàêîíó, çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ ëîã³÷íèõ îïåðàö³é ôîðìóº
ñâîº ñòàâëåííÿ äî òàêî¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ ïðîáëåìè. Öå ñòàâëåííÿ ³ âèðàæàº
íàéá³ëüø àäåêâàòíèé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âàð³àíò ïîâåä³íêè äëÿ âñ³õ ïðàâîòâîðö³â ³
ïðàâîçàñòîñîâóâà÷³â.
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Ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìàþòü ïðåöåäåíòíå çíà÷åííÿ ³ ö³ë-
êîì çäàòí³ çàïîâíþâàòè ïðîãàëèíè â çàêîíîäàâñòâ³ òà âèð³øóâàòè êîë³ç³¿ â íüîìó â³ä-
ïîâ³äíî äî áóêâè ³ äóõó çàêîíó, ðîçêðèâàþ÷è ïðè öüîìó îñîáëèâîñò³ ïðàâà ÿê «æèâîãî
îðãàí³çìó».

Ïðåöåäåíòíå çíà÷åííÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çàáåçïå-
÷óºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ñàìîþ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», à ñàìå: çàêîíè, ³íø³ ïðàâîâ³ àêòè àáî ¿õ îêðåì³ ïîëîæåííÿ, ùî
âèçíàí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè, âòðà÷àþòü ÷èíí³ñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñó-
äîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ ïðî ¿õ íåêîíñòèòóö³éí³ñòü (ñòàòòÿ 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).
Óõâàëåí³ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, îñòàòî÷íèìè ³ íå ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ (ñòàòòÿ 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè).

Öå îçíà÷àº, ùî âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè çàêîí³â, ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â (îêðå-
ìèõ ïîëîæåíü) º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ³íøîãî íîðìàòèâíîãî àêòà,
ÿêèé ïðèéíÿòî íà ï³äñòàâ³ çàêîíó, ïðàâîâîãî àêòà, âèçíàíîãî íåêîíñòèòóö³éíèì, â³ä-
òâîðþþ÷îãî, ÷è òàêîãî, ùî ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòè-
òóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ñàìîãî çàêîíîäàâöÿ, òàê ³ áóäü-ÿêîãî ³íøî-
ãî ïðàâîòâîð÷îãî îðãàíó, ÿê³ íå ìîæóòü â³äòâîðèòè íîðìó â ¿¿ ïåðâèííîìó âèãëÿä³.

Ïðè öüîìó çàóâàæèìî, ùî ñóäàì Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó
Óêðà¿íè, ïðè âèíåñåíí³ ð³øåíü ñòîñîâíî ïðàâ ëþäèíè íå òðåáà óíèêàòè ïðÿìîãî çà-
ñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè òà ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, à òà-
êîæ ì³æíàðîäíèõ êîíâåíö³é ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ÿê³ ïî-
âèíí³ çàñòîñîâóâàòèñü ÿê êîìïëåêñíèé ïðàâîâèé ìåõàí³çì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ãëèáîê³
âçàºìîçâ’ÿçêè ñâ³òîâîãî ïðàâîâîãî ðîçâèòêó, â³äîìîãî ºäí³ñòþ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ â ìåæàõ, çîêðåìà, ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó.

6. ªäèíîþ ïðîãðàìîþ ä³é âñ³õ ñóä³â Óêðà¿íè º ïðàâîâèé çàõèñò. Ñàìà ôóíêö³ÿ ïðà-
âîâîãî çàõèñòó ïîâ’ÿçàíà ³ç çàâäàííÿì ïîíîâëåííÿ â ïðàâàõ, ùî áóëè ïîðóøåí³ ïðîòè-
ïðàâíèìè ä³ÿìè. Çàêð³ïëåíå ó ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò
äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî ìåõàí³çì éîãî çä³éñíåííÿ, ï³ä ÿêèì ðîçóì³þòü óìîâè, ôàê-
òîðè, ïðîöåñóàëüí³ ïðàâîâ³ çàñîáè, ùî â ñóêóïíîñò³ âïëèâàþòü íà ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò³â
áåçïîñåðåäíüî¿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðàâà.

Ïðàâîâèé çàõèñò ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü îñîáè, íà ïðàâà ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ çàç³õàí-
íÿ, çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ òàêîãî çàõèñòó, òîáòî äîïóñòèì³ñòü çâåð-
íåííÿ áóäü-êîãî çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ñêàðãè. Íàäàííÿ êîæíî-
ìó ãðîìàäÿíèíó, ïðèíàéìí³ çàö³êàâëåí³é îñîá³, ìîæëèâîñò³ îñïîðþâàòè êîíñòèòóö³é-
í³ñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ, âêëþ÷àþ÷è çàêîí, áåçïåðå÷íî, º
äåìîêðàòè÷íèì åëåìåíòîì êîíñòèòóö³éíî¿ ñèñòåìè. Àëå ïðè öüîìó âàæëèâî, íàñê³ëü-
êè öå ðåàëüíî. Õî÷à çà çàõèñòîì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî çàãàëüíî-
ãî ñóäó, ïðîòå ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ äî îðãàíó êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ ñóòòºâî
ï³äâèùóº ð³âåíü çàõèùåíîñò³ ïðàâ ãðîìàäÿí.

Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àþòü ãðîìàäÿí ñåðåä ñó-
á’ºêò³â ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî-
ñò³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Äî öèõ ñóá’ºêò³â íàëåæàòü Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè, íå ìåíø ÿê ñîðîê ï’ÿòü íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä
Óêðà¿íè, Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, Âåðõîâíà Ðàäà Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. Î÷åâèäíèì º òå, ùî ãðîìàäÿíè âèìóøåí³ ÷åêàòè, êîëè
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, ³íø³ óïîâíîâàæåí³ ñóá’ºêòè çíàéäóòü
ìîæëèâèì ï³äòðèìàòè ñêàðãó ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Ñåðåä ìåõàí³çì³â çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà â ñèñòåì³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî çàõèñòó íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ³íñòèòóò êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè.
Íà â³äì³íó â³ä Óêðà¿íè, äå öåé ³íñòèòóò â³äñóòí³é, â³í ³ñíóº â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó ³
îõîðîíÿºòüñÿ ÷èííèìè êîíñòèòóö³ÿìè.
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Âçàãàë³ êîíñòèòóö³éíà ñêàðãà º ñïåöèô³÷íîþ ôîðìîþ çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó, îñê³ëüêè âîíà ïîäàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì â ³íòåðåñàõ çàõèñòó éîãî ïðàâ ³ ñâî-
áîä, ÿê³ ïîðóøóþòüñÿ çàêîíîì (³íøèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì) â ðåçóëüòàò³ êîí-
êðåòíîãî ïðàâîçàñòîñóâàííÿ.

Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè ³ñíóþòü ð³çí³ äóìêè. Çîêðåìà, éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ³íñòèòóòó ñïðèÿòèìå çîñåðåäæåííþ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó íà íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàííÿõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, íåâ³äâîë³êàííþ éîãî íà äðóãî-
ðÿäí³ ïèòàííÿ. Îäíàê òàêà ïîçèö³ÿ íå óçãîäæóºòüñÿ ç ïðèíöèïàìè ïðàâîâî¿ äåðæàâè,
óòâåðäæåííÿ ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ïðîöåñóàëüíîþ ñòîðîíîþ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê
ãàðàíòà çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà (ñòàòòÿ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Ñîö³àëüíî-ïðàâîâà ñóòí³ñòü ñêàðãè, ç îäíîãî áîêó, º çàñîáîì çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè, ïîðóøåíèõ ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) äåðæàâíî¿ âëàäè, à ç äðóãîãî – ñèãíàëîì
ùîäî ³ñíóþ÷èõ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ ¿¿ îðãàí³â ÷è ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿêèé ñïðèÿº óñóíåííþ
öèõ íåäîë³ê³â, çì³öíåííþ ïðàâîïîðÿäêó â äåðæàâ³. Ìîæíà ãîâîðèòè é ïðî òå, ùî îñî-
áà, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðàâî íà ñêàðãó, ÷åðåç ¿¿ ïîäà÷ó âèñëîâëþº ñâîº ñòàâëåííÿ äî òèõ
÷è ³íøèõ ðåàë³é. Òîáòî ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðàâà º âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì êîíòðîëþ
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè. Ïðè öüîìó ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò ìàº íå ò³ëüêè îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç³
ñêàðãîþ, à é ³íø³ ãðîìàäÿíè, ïðàâà ÿêèõ ïîðóøóâàëèñü ÷è ìîãëè áóòè ïîðóøåí³.

Íåìîæëèâ³ñòü ïîäà÷³ êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ñòâîðþº âðàæåííÿ, ùî Ñóä ñòî¿òü íå íà ñòîðîæ³ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿíèíà, à íàä íèì. Àëå
æ ÿê ãàðàíò âåðõîâåíñòâà ïðàâà, óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè, íà ï³ä-
ñòàâ³ ÿêèõ âèâ³ðÿþòüñÿ ä³¿ ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè ïîâèíåí ãàðàíòóâàòè ïðàâî ãðîìàäÿí íà çâåðíåííÿ äî ñóäó çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ ³
ñâîáîä.

7. Êîëè éäåòüñÿ ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ³ ñóäàìè
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, íåîáõ³äíî âåñòè ìîâó, íàñàìïåðåä, ïðî ºäíàííÿ ¿õ çóñèëü ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ ºäíîñò³ ïðàâîâîãî ïðîñòîðó, îõîðîíè êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé, ñåðåä
ÿêèõ îñíîâíèìè º ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ùî ïîñò³éíî ïîòðåáóþòü íà-
ëåæíîãî çàõèñòó. Ïðè öüîìó îõîðîíà êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé ìàº áàçóâàòèñÿ íà âè-
ù³é ñèë³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðÿì³é ¿¿ ä³¿, íàÿâíîñò³ óçãîäæåíî¿ ³ íåñóïåðå÷ëèâî¿
ñèñòåìè çàêîí³â ³ ï³äçàêîííèõ àêò³â îðãàí³â ÿê çàêîíîäàâ÷î¿, òàê ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Âàæëèâî òàêîæ, ùîá â³äíîñèíè âñåðåäèí³ ñóäîâî¿ âëàäè çàëèøàëèñü ïðîçîðèìè, ùîá
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, â ÿêèõ äàºòüñÿ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, ÿêå º çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âèêîíó-
âàëèñü. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè â ñóñï³ëüñòâ³ – ÿê ó ñóää³â, òàê ³ ó ãðîìàäÿí âè-
ñîêó ïðàâîâó ñâ³äîì³ñòü.
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Ð²ØÅÍÍß ÎÐÃÀÍ²Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯
ÄÅÐÆÀÂ-×ËÅÍ²Â ÐÀÄÈ ªÂÐÎÏÈ

Â ÏÐÀÊÒÈÖ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ

². Øåâëÿê

Ïî÷èíàþ÷è ç 90-õ ðîê³â, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé, ïî ñóò³, ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà íàäíàö³îíàëüíèé îðãàí ñóäîâî¿ âëàäè, ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ âñå ÷àñò³øå ïîñè-
ëàºòüñÿ íà íàö³îíàëüíó ïðàêòèêó êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà. Öå ÷àñòêîâî ïîÿñíþ-
ºòüñÿ îñîáëèâèì ì³ñöåì êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó â ñèñòåì³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, à
òàêîæ, ïåâíîþ ì³ðîþ, ïîä³áí³ñòþ ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íèìè â ñâ³òë³ çàõèñòó ïðàâ
³ ñâîáîä ëþäèíè, çàêð³ïëåíèõ ÿê Êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò îñíîâíèõ ñâîáîä òà ïðàâ ëþ-
äèíè (äàë³ – Êîíâåíö³ÿ), òàê ³ êîíñòèòóö³ÿìè á³ëüøîñò³ äåðæàâ-÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè.

Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ç òàêî¿ ïîä³áíîñò³ êîëà ïðàâ òà ñâîáîä ªâðîïåéñüêèé Ñóä ³
êîíñòèòóö³éí³ ñóäè ÷àñòî âèð³øóþòü îäíàêîâ³ ÿê ôîðìàëüíî, òàê ³ ïî ñóò³ ïðàâîâ³ ïè-
òàííÿ.

Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîðå÷íîþ âèäàºòüñÿ òåçà Ãîëîâè ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþ-
äèíè Ë. Â³ëüäõàáåðà, ÿêèé â³äçíà÷èâ, ùî «ºâðîïåéñüêà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
íå ìîæå äîñÿãòè óñï³õó, ÿêùî êîíñòèòóö³éí³ òà âåðõîâí³ ñóäè äåðæàâ-ó÷àñíèöü íå ïî-
ãîäÿòüñÿ íà òó ðîëü, ÿêó â³äâîäèòü ¿ì Êîíâåíö³ÿ. Àäæå ñàìå ¿ì íàëåæèòü ïåðøî÷åðãî-
âà ðîëü ó çàõèñò³ ïðàâ ³ ñâîáîä, ãàðàíòîâàíèõ Êîíâåíö³ºþ, ³ ñàìå öèì ïîÿñíþºòüñÿ íà-
ìàãàííÿ íèí³øíüîãî Ñóäó, òàê ñàìî, ÿê ³ éîãî ïîïåðåäíèê³â, âñòàíîâèòè ïîñò³éíèé ä³-
àëîã ç íàéâèùèìè íàö³îíàëüíèìè ñóäîâèìè îðãàíàìè».

Î÷åâèäíî, ùî ðîçãëÿä Ñóäîì íàö³îíàëüíî¿ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà
ñòîñóºòüñÿ çäåá³ëüøîãî òèõ êðà¿í, â ÿêèõ ³ñíóº ³íñòèòóò êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè.

Ó çâ’ÿçêó ç àêòèâíîþ ðîáîòîþ «ñòàðèõ» òà âèíèêíåííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ «íîâèõ»
ºâðîïåéñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ äåñÿòèë³òü äî ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñóäó íàäõîäèòü âñå á³ëüøå çâåðíåíü, ùîäî ÿêèõ óæå áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ
íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ó ñâîþ ÷åðãó, öå ïðèçâåëî äî
ðîçãëÿäó íèçêè òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü, çîêðåìà ùîäî ìåæ çàñòîñóâàííÿ
ñòàòåé 6 òà 35 Êîíâåíö³¿.

Ó ö³ëîìó æ ªâðîïåéñüêèì Ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè áóëî ïðèéíÿòî ïîíàä ï’ÿòäåñÿòè
ð³øåíü, ùî ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà ïîïåðåäí³ çâåðíåííÿ äî îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þñ-
òèö³¿ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâ. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ¿õ áóëî ïðèéíÿòî ó ñïðàâàõ çà çâåð-
íåííÿìè ïðîòè òàêèõ êðà¿í, ÿê Àâñòð³ÿ, ²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Í³ìå÷÷èíà òîùî.

Âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàÿâ, ùî íàä³éøëè ç êðà¿í «íîâî¿ äåìîêðàò³¿», çäåá³ëüøîãî ñòîñó-
âàëàñÿ ìàéíîâèõ âèìîã ãðîìàäÿí, îñîáëèâî ùîäî ìàéíà, åêñïðîïð³éîâàíîãî çà ÷àñ³â
ïîïåðåäíüîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó. Òàê, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ êîíô³ñêàö³þ áóëî çä³éñíå-
íî ÿê ÷àñòèíó ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî âèðîêîì ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³. Íàïðèêëàä,
çà çàÿâîþ ¹ 22926/93 Êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè ðîçãëÿäàëà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíèíà ×åñü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè, çàñóäæåíîãî ó 1971 ðîö³ äî 20 ì³ñÿö³â óâ’ÿçíåííÿ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà
çà âè¿çä ³ç êðà¿íè. Ó ëèïí³ 1990 ðîêó ñóä Ïðàãè ñêàñóâàâ öåé îáâèíóâàëüíèé âèðîê íà
ï³äñòàâ³ çàêîíó ïðî ñóäîâó ðåàá³ë³òàö³þ. Çàÿâíèê âèìàãàâ ïîâåðíåííÿ êîíô³ñêîâàíîãî
ìàéíà, àëå ñóä â³äìîâèâ éîìó â öüîìó, îñê³ëüêè çàÿâíèê ìåøêàâ ïîçà ìåæàìè êðà¿íè.
Ïîñèëàþ÷èñü íà ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ òà ñòàòòþ 1 Ïðîòîêîëó ¹ 1 äî íå¿, çàÿâíèê
çâåðíóâñÿ äî Êîì³ñ³¿ ç ïðàâ ëþäèíè. Àëå Êîì³ñ³ÿ â³äõèëèëà çàÿâó íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 35
Êîíâåíö³¿, îñê³ëüêè çàÿâíèê íå âèêîðèñòàâ óñ³ íàö³îíàëüí³ çàñîáè ïðàâîâîãî çàõèñòó,
à ñàìå íå çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó. Â öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî
Êîì³ñ³ÿ ñâî¿ìè ð³øåííÿìè íåîäíîðàçîâî â³äõèëÿëà çàÿâè ãðîìàäÿí ×åñüêî¿ Ðåñïóá-
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ë³êè íà ï³äñòàâ³ çãàäàíî¿ ñòàòò³ Êîíâåíö³¿, îñê³ëüêè çàÿâíèêè íå çâåðòàëèñÿ äî Êîíñòè-
òóö³éíîãî ñóäó ö³º¿ êðà¿íè .

Ïîñèëàþ÷èñü íà ð³øåííÿ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, Ñóä íå ëèøå êîíñòà-
òóâàâ ñàì ôàêò ¿õ ïðèéíÿòòÿ, à é äàâàâ ó äåÿêèõ âèïàäêàõ îö³íêó òëóìà÷åííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèì ñóäîì ïðàâîâèõ íîðì, à ³íêîëè – ³ ïðîöåäóðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Çâàæàþ÷è íà ïðåöåäåíòíèé õàðàêòåð ð³øåíü Ñóäó, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåâí³ òåí-
äåíö³¿ îö³íêè ð³øåíü êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, ùî ïåðåäóâàëè ïðîâàäæåííþ ó Ñòðàñáóð-
ç³, à òàêîæ ïðî ôîðìóâàííÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Ñóäó ñòîñîâíî äåÿêèõ ïèòàíü íàö³îíàëü-
íîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà.

Íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ òà àêòóàëüí³ñòü ñòàíîâëÿòü ð³øåííÿ, ùî ì³ñòÿòü òëóìà÷åííÿ
ªâðîïåéñüêèì Ñóäîì ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä òà óìîâ ïðèéíÿòíîñò³
(ñòàòò³ 6 òà 35 Êîíâåíö³¿ â³äïîâ³äíî) ñòîñîâíî ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó ñïðàâ êîíñòèòóö³é-
íèìè ñóäàìè äåÿêèõ äåðæàâ-÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè.

Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº ïðàâî íà ñïðà-
âåäëèâèé ³ â³äêðèòèé ðîçãëÿä óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì
ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ äâà àñïåêòè: ïðèéíÿò-
í³ñòü éîãî çàñòîñóâàííÿ äî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà â ö³ëîìó òà îñêàðæåííÿ ïðî-
öåäóðè ñàìå êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Âïåðøå ïðèéíÿòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ äî êîíñòèòóö³éíîãî
ñóäî÷èíñòâà áóëî ïîðóøåíî ó ñïðàâ³ «Ð³íãàéçåí ïðîòè Àâñòð³¿» â³ä 16 ëèïíÿ 1971 ðî-
êó, çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ÿêî¿ Ñóä, íå ìîòèâóþ÷è ñâîþ ïîçèö³þ, âèçíàâ çàÿâó ïðèé-
íÿòíîþ. Ð³øåííÿ º ö³êàâèì ³ òîìó, ùî Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà äî ïðîâàäæåííÿ çâåðíåííÿ
ñàìå â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóâàëàñÿ â³äìîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Àâñòð³¿ ðîçãëÿíóòè çâè-
íóâà÷åííÿ â óïåðåäæåíîñò³ äåÿêèõ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ çåìë³ (ïóíêò 79 âêàçàíîãî Ð³øåííÿ) .

Îäíàê ó ñïðàâ³ «Áóõîëüö ïðîòè Í³ìå÷÷èíè» â³ä 6 òðàâíÿ 1981 ðîêó Ñóä âñòàíîâèâ
íåïðèéíÿòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿. Çà âèñíîâêîì Êîì³ñ³¿ «ñàìà
ïðèðîäà ïðàâ, âèçíà÷åíèõ êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì, ïåðåäáà÷àº íåïðèéíÿòí³ñòü çàñòîñó-
âàííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 äî Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó» (ïóíêò 47 Ð³øåííÿ).

Ó íàñòóïíèõ ð³øåííÿõ Ñóä ï³äòâåðäèâ ïðèéíÿòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïî-
ëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ ïîïðè çàïåðå÷åííÿ ó ôîðì³ çâåðíåííÿ óðÿä³â äåðæàâ-â³äïîâ³äà÷³â
(ñïðàâè «Áîê ïðîòè Í³ìå÷÷èíè» â³ä 29 áåðåçíÿ 1989 ðîêó, «Êðàñê ïðîòè Øâåéöàð³¿»
â³ä 19 êâ³òíÿ 1993 ðîêó, «Ðó³ç-Ìàòåîñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 23 ÷åðâíÿ 1993 ðîêó òîùî).

Òàê, ó ñïðàâ³ «Ðó³ç-Ìàòåîñ ïðîòè ²ñïàí³¿» Ñóä íå ò³ëüêè ôîðìóëþº ñâîþ ïîçèö³þ
ñòîñîâíî ïðèéíÿòíîñò³ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 ùîäî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà, à é ðîç-
ãëÿäàº îñêàðæåííÿ ñàìîãî ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³ (ó çâåðíåíí³ çàÿâíèê
çàçíà÷èâ, ùî éîãî âèìîãó ùîäî ðåñòèòóö³¿ âëàñíîñò³ íå áóëî ðîçãëÿíóòî â ðîçóìíèé
ñòðîê, à ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³ íå â³äïîâ³äàëî ïðèíöèïó ð³âíèõ ïðîöå-
ñóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ùî º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé
ðîçãëÿä). Ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ñòðîêó ïðîâàäæåííÿ ó äàí³é ñïðàâ³ óðÿä ²ñïàí³¿ íàïî-
ëÿãàâ íà òîìó, ùî òåðì³í ðîçãëÿäó â êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³ íå ïîâèíåí âðàõîâóâàòèñü,
çâàæàþ÷è íà òå, ùî «ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ ñòàä³ºþ
öèâ³ëüíîãî ïðîöåñó», à òàêîæ ç îãëÿäó íà «ïîë³òè÷íó ïðèðîäó» êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó,
ÿêèé íå º ÷àñòèíîþ ñóäîâî¿ ñèñòåìè. Îäíàê Ñóä, ïîñèëàþ÷èñü íà ñâîþ ïîïåðåäíþ
ïðàêòèêó, âèçíà÷èâ íåîáõ³äí³ñòü âðàõóâàííÿ ÷àñó ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó
ñóä³ (íàïðèêëàä, ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Äîéìåëàíä ïðîòè Í³ìå÷÷èíè»), ÿêùî ðåçóëüòàò
ðîçãëÿäó ìîæå âïëèíóòè íà âèð³øåííÿ ñïîðó â çâè÷àéíèõ ñóäàõ. Ùî ñòîñóºòüñÿ «ïî-
ë³òè÷íî¿ ïðèðîäè», òî Ñóä âèçíàâ öåé àðãóìåíò íåïåðåêîíëèâèì, îñê³ëüêè â³í íåîäíî-
ðàçîâî äàâàâ þðèäè÷íó îö³íêó ïðîâàäæåííþ ó ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóòàõ, àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ îðãàíàõ ÷è óñòàíîâàõ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ð³íãàéçåí ïðîòè Àâñòð³¿»). Îòæå, Ñóä
âèçíàâ íàÿâí³ñòü ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 ç îãëÿäó íà ñòðîê ïðîâàäæåííÿ ó êîí-
ñòèòóö³éíîìó ñóä³, îñê³ëüêè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî, íàâ³òü áåðó÷è äî óâàãè îñîáëèâîñò³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, ðîçãëÿä ñïðàâè áóâ íàäòî òðèâàëèì (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³
«Ðó¿ç-Ìàòåîñ ïðîòè ²ñïàí³¿»).
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Âèçíà÷åííÿ ïðèéíÿòíîñò³ ñêàðãè íà ïîðóøåííÿ ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó º âàæëèâèì, íàñàìïåðåä, ç òî÷êè çîðó ñòâîðåííÿ ïðåöåäåíòó ðîçãëÿäó Ñóäîì
ñàìî¿ ïðîöåäóðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè çàÿâíèê îñêàðæóâàâ áåçïî-
ñåðåäíüî ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì óðÿäè ÔÐÍ òà Ïîðòó-
ãàë³¿ ó ñâî¿õ çàÿâàõ â³äçíà÷èëè âàæëèâ³ñòü ð³øåííÿ ó äàí³é ñïðàâ³ äëÿ äåðæàâ, â ÿêèõ
³ñíóþòü êîíñòèòóö³éí³ ñóäè, íàïîëÿãàþ÷è íà íåïðèéíÿòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïóíêòó 1
ñòàòò³ 6 äî êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ (ÿê ó ñïðàâ³ «Áóõîëüö ïðîòè Í³ìå÷÷èíè») ç
îãëÿäó íà ïðèðîäó, ñòðóêòóðó òà ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Âîä-
íî÷àñ Ñóä âñòàíîâèâ ïðèéíÿòí³ñòü òà ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ â ÷àñòè-
í³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.

Ó ïîäàëüøîìó Ñóä ï³äòâåðäèâ ñâîþ ïîçèö³þ ñòîñîâíî ïðèéíÿòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ
ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ äî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà, çîêðåìà ó ð³øåííÿõ ó
ñïðàâàõ «Çþñìàíí ïðîòè Í³ìå÷÷èíè» â³ä 16 âåðåñíÿ 1996 ðîêó, «Ïàìåëü ïðîòè Í³ìå÷-
÷èíè» â³ä 1 ëèïíÿ 1997 ðîêó, «Ïðîáñòìàéåð ïðîòè Í³ìå÷÷èíè» â³ä 1 ëèïíÿ 1997 ðîêó,
çàÿâíèêè ÿêèõ áåçïîñåðåäíüî îñêàðæóâàëè ïåðåâèùåííÿ «ðîçóìíîãî ñòðîêó» ïðîâà-
äæåííÿ ó Ôåäåðàëüíîìó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³. Êð³ì öüîãî, ïîêàçîâèì º òîé ôàêò, ùî
ó öèõ ð³øåííÿõ Ñóä íå ò³ëüêè âèçíàâ ïîðóøåííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿, à é çî-
áîâ’ÿçàâ äåðæàâó-â³äïîâ³äà÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 41 Êîíâåíö³¿ âèïëàòèòè çàÿâíèêó
ñïðàâåäëèâó ñàòèñôàêö³þ.

Ùå îäíèì ïðèêëàäîì ó öüîìó êîíòåêñò³ ìîæå áóòè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ó
ñïðàâ³ «Êð÷ìàð òà ³íø³ ïðîòè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè» â³ä 3 áåðåçíÿ 2000 ðîêó. Â³äïîâ³ä-
íî äî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ö³º¿ ñïðàâè çàÿâíèêè ñòâåðäæóâàëè, ùî ¿õ ïðàâî íà ñïðàâåä-
ëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ áóëî ïîðóøåíî,
îñê³ëüêè îñòàíí³ì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ íå áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ òà îáãîâîðåí³ ñòîðîíàìè ï³ä ÷àñ ñëóõàííÿ. Ñóä âèçíàâ, ùî ïóíêò 1 ñòàòò³ 6
Êîíâåíö³¿ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü äî äàíî¿ ñïðàâè, àäæå ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäî-
âèé ðîçãëÿä ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü çàÿâíèê³â ïðîêîìåíòóâàòè äîêàçè, ïðåäñòàâëåí³
íàö³îíàëüíèìè âëàäíèìè îðãàíàìè íà çàïèò Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ç âèùåíàâåäåíèõ ð³øåíü Ñóäó ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî
ìàº ì³ñöå òåíäåíö³ÿ çàñòîñóâàííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ äî íàö³îíàëüíî¿ ïðàêòè-
êè êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà äåðæàâ-÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè, íàâ³òü ÿêùî áåçïîñå-
ðåäíüî îñêàðæóºòüñÿ ïðîöåäóðà ïðîâàäæåííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³.

Ì³æíàðîäíå ïðàâî ïåðåäáà÷àº, ùî íàö³îíàëüí³ ñóäè ìîæóòü áóòè ä³ºâèì çàñîáîì ó
âèêîíàíí³ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå ¿õ óðÿäàìè. Îòæå, ïîëîæåííÿ,
çã³äíî ç ÿêèì çâåðíåííþ äî ì³æíàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â ìàº ïåðåäóâàòè âèêîðèñòàííÿ
âñ³õ âíóòð³øí³õ çàñîá³â ïðàâîâîãî çàõèñòó, ïåðåäáà÷àº çíà÷íó ðîëü íàö³îíàëüíèõ ñó-
ä³â ó çàõèñò³ ïðàâ òà îñíîâíèõ ñâîáîä ñâî¿õ ãðîìàäÿí øëÿõîì âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè .

Ðàçîì ç òèì åôåêòèâí³ñòü ì³æíàðîäíîãî ïðàâà çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä éîãî çà-
ñòîñóâàííÿ âíóòð³øí³ìè îðãàíàìè, çîêðåìà íàö³îíàëüíèìè ñóäàìè.

Òàêèé âçàºìîçâ’ÿçîê çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóð çàõèñòó íà íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíà-
ðîäíîìó ð³âíÿõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â
ñâ³òë³ òëóìà÷åííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 35 Êîíâåíö³¿, çã³äíî ç ÿêèì Ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ïè-
òàííÿ äî ðîçãëÿäó ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî âè÷åðïàíî âñ³ íàö³îíàëüí³ çàñîáè ïðàâî-
âîãî çàõèñòó – â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîâèçíàíèõ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà .

Ó êîíòåêñò³ çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 35 Êîíâåíö³¿ ùîäî ð³øåíü îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ ïîçèö³ÿ Ñóäó âèïëèâàº ç éîãî ð³øåíü ó ñïðàâàõ «Ð³íãàéçåí ïðîòè Àâñòð³¿»
â³ä 16 ëèïíÿ 1979 ðîêó òà «Êàñòåëñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 23 êâ³òíÿ 1992 ðîêó. Òàê, ó ñïðà-
â³ «Êàñòåëñ ïðîòè ²ñïàí³¿» óðÿä äåðæàâè-â³äïîâ³äà÷à â³äçíà÷àâ, ùî çàÿâíèê íå âè÷åð-
ïàâ óñ³õ âíóòð³øí³õ çàñîá³â ïðàâîâîãî çàõèñòó, îñê³ëüêè íå íàäàâ Êîíñòèòóö³éíîìó
Ñóäó, ÿêèé â³äõèëèâ ñêàðãó, ìîæëèâîñò³ âèíåñòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ç îãëÿäó íà òå,
ùî ó ñâî¿é ñêàðç³ â³í ëèøå îïîñåðåäêîâàíî ïîñèëàâñÿ íà ñòàòòþ Êîíñòèòóö³¿, ùî ãà-
ðàíòóº ïðàâî íà ñâîáîäó ñëîâà, òîä³ ÿê ïîâèíåí áóâ ÷³òêî çàçíà÷èòè ôàêòè÷í³ îáñòàâè-
íè ñïðàâè òà íîðìè, ÿê³, íà éîãî ïîãëÿä, áóëî ïîðóøåíî.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2004

117



Ñòîñîâíî öüîãî çàïåðå÷åííÿ Ñóä â³äçíà÷èâ, ùî ñòàòòÿ 35 Êîíâåíö³¿ ìàº çàñòîñîâó-
âàòèñÿ ãíó÷êî òà áåç çàéâîãî ôîðìàë³çìó, ïðè÷îìó äîñòàòíüî ëèøå òîãî, ùîá ñêàðãè
ðîçãëÿäàëèñÿ ïðèíàéìí³ ïî ñóò³ é â³äïîâ³äíî äî ôîðìàëüíèõ âèìîã òà â ìåæàõ ñòðî-
ê³â, âñòàíîâëåíèõ âíóòð³øí³ì çàêîíîäàâñòâîì. Îäíàê ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðãè Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä îáìåæèâ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ëèøå òëóìà÷åííÿì ïîíÿòòÿ «çíåâàãà óðÿäó» ³,
ÿê íàñë³äîê, çîñåðåäèâ óâàãó íà çàñòîñóâàíí³ â³äïîâ³äíîãî ïîëîæåííÿ Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó, ùî º ñïðàâîþ çàãàëüíèõ ñóä³â, òîä³ ÿê êîíñòèòóö³éíèé àñïåêò ñâîáîäè ñëîâà
çàëèøèâñÿ îñòîðîíü. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî çàÿâíèê, ä³éñíî, ïîðóøóâàâ ïåðåä Êîíñòè-
òóö³éíèì Ñóäîì ïèòàííÿ, ùî ñòîñóâàëèñÿ éîãî ïðàâà íà ñâîáîäó ñëîâà (ñòàòòÿ 10 Êîí-
âåíö³¿)

Çàçíà÷åíå ð³øåííÿ º ïîêàçîâèì ³ ç îãëÿäó íà «çâîðîòíèé çâ’ÿçîê» ì³æ ªâðîïåéñüêèì
Ñóäîì òà êîíñòèòóö³éíèìè ñóäàìè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, òîáòî âîíî äåìîíñòðóº âïëèâ
ð³øåíü Ñóäó íà íàö³îíàëüíó ïðàêòèêó êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà. Çà ðåçóëüòàòîì
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó Ñòðàñáóðç³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ²ñïàí³¿ ó ñâîºìó ð³øåíí³ â³ä
25 æîâòíÿ 1993 ðîêó âñòàíîâèâ, ùî ñóäîâà ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäè-
íè º êðèòåð³ºì òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, ÿê³ ãàðàíòóþòü îñíîâí³ ïðàâà ëþ-
äèíè, ³ ï³äëÿãàº áåçïîñåðåäíüîìó çàñòîñóâàííþ â ïðîöåñ³ âíóòð³øíüîãî ñóäî÷èíñòâà.

Îòæå, çì³ñò, òëóìà÷åííÿ ³ îáîâ’ÿçêîâà ñèëà Êîíâåíö³¿, ùî ôîðìàëüíî çàëèøàºòüñÿ
äîãîâîðîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ðåãóëþþòüñÿ ì³æíàðîäíèì ïðàâîì, òîä³ ÿê ¿¿ çàñòîñó-
âàííÿ â ìåæàõ íàö³îíàëüíî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì
â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè .

Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ïåâí³ òåíäåíö³¿, ùî
ñêëàëèñÿ ó ïðàêòèö³ Ñóäó ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ñòîñîâíî íàö³î-
íàëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà êðà¿í-÷ëåí³â Ðàäè ªâðîïè. Ìîæíà âèä³ëèòè
ïðèíàéìí³ äåê³ëüêà òàêèõ çàêîíîì³ðíîñòåé: à) ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîñèëàííÿ Ñóäó
íà ð³øåííÿ íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ñòîñóºòüñÿ òèõ êðà¿í, â
ÿêèõ ³ñíóº ³íñòèòóò êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè; á) çàñòîñóâàííÿ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåí-
ö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, äî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî-
÷èíñòâà ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòíèì; â) ïðîöåäóðà êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå
áåçïîñåðåäíüî îñêàðæóâàòèñÿ â Ñóä³; ã) ó ñâ³òë³ ñòàòò³ 35 Êîíâåíö³¿ îðãàí êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäèí ³ç âíóòð³øí³õ çàñîá³â ïðàâîâîãî çàõèñ-
òó; ä) ÿê íàñë³äîê ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ íà ï³äñòàâ³
ñòàòò³ 41 Êîíâåíö³¿ ªâðîïåéñüêèé Ñóä ìîæå ïðèçíà÷èòè ñïëàòó çàÿâíèêó ñïðàâåäëè-
âî¿ ñàòèñôàêö³¿.

Âîäíî÷àñ ìîæíà òàêîæ ñòâåðäæóâàòè ³ ïðî ïåâí³ òåíäåíö³¿ ó çàñòîñóâàíí³ ð³øåíü
Ñóäó â ìåæàõ íàö³îíàëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, íà-
â³òü òàêèõ, ùî íå º ÷ëåíàìè Ðàäè ªâðîïè.
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ÐÅÖÅÍÇ²¯

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÒÎÐÃ²ÂË²
Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÍÎÐÌ ² ÏÐÀÂÈË ÃÀÒÒ/ÑÎÒ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Îäíèì ³ç ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿì³â çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè º ¿¿ àêòèâíà ó÷àñòü ó
ãëîáàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñàõ. Öå, çîêðåìà, ñòîñóºòüñÿ ïðèºä-
íàííÿ äî òàêèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê Ñâ³òîâà îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ (ÑÎÒ) òà ªâ-
ðîïåéñüêèé Ñîþç (ªÑ). Ñàìå öèì ïðîáëåìàì ïðèñâÿ÷åíå ìîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ
Î. Ïîêðåùóêà1, â ÿêîìó çä³éñíåíî àíàë³ç ñèñòåìè ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â â óìîâàõ ïîäàëüøî¿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ³ ãëîáàë³çà-
ö³¿ ñó÷àñíèõ ñâ³òîãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí.

Ñòðóêòóðà ìîíîãðàô³¿ ðîçêðèâàº ìåòó òà çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ. Íàñàìïåðåä ó ðî-
áîò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ çàãàëüíîòåîðåòè÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè
ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ¿¿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ çàñàäè, à òàêîæ ðîáèòüñÿ ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç
ïîë³òèêè ïðîòåêö³îí³çìó ³ â³ëüíî¿ òîðã³âë³ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Àâòîðîì çàïðîïîíîâà-
íî êîìïëåêñíèé àíàë³ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ôóíêö³îíóâàííÿ áàãàòîñòîðîííüî¿ ì³æíà-
ðîäíî-ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ðåãóëþâàííÿ ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ñôîðìóëüîâàíî âëàñíå ðîçó-
ì³ííÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïåðåäóìîâ âñòóïó Óêðà¿íè äî ÑÎÒ, ìîæ-
ëèâèõ ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â öüîãî ïðîöåñó äëÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè
ç óðàõóâàííÿì ñòàíó ¿¿ ïðîâ³äíèõ «áþäæåòîóòâîðþþ÷èõ» ãàëóçåé. Ó ðîáîò³ çíà÷íó
óâàãó ïðèä³ëåíî ïðîáëåìàì áàãàòîñòîðîíí³õ òà äâîñòîðîíí³õ ïåðåãîâîð³â ó ïðîöåñ³
ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ÑÎÒ.

Àâòîð äåòàëüíî àíàë³çóº ì³ñöå ³ ðîëü ìèòíî-òàðèôíèõ òà íåòàðèôíèõ ³íñòðóìåíò³â
ðåãóëþâàííÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³. Îñîáëèâî íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ó ïåðñïåêòèâ³ ñèñòå-
ìà ìèòíî-òàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ â Óêðà¿í³ ìàº ñòàòè îñíîâíèì âàæåëåì ôîðìóâàííÿ
âíóòð³øíüîãî ðèíêó ³ çàáåçïå÷óâàòè ð³âí³ óìîâè êîíêóðåíö³¿ äëÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ. Ó ðîáîò³ ì³ñòèòüñÿ àíàë³ç Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî éîãî â³äïîâ³ä-
íîñò³ íîðìàì òà ïðàâèëàì ÃÀÒÒ/ÑÎÒ. Çàñëóãîâóº íà óâàãó êðèòè÷íèé àíàë³ç ì³æíà-
ðîäíî-ïðàâîâèõ àñïåêò³â çàñòîñóâàííÿ êîìïåíñàö³éíèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â ó ñâ³òîâ³é
òîðã³âë³. Â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî ñèñòåìà «ïðàâà ÑÎÒ» ùîäî çàõèñòó â³ä äåìï³íãîâîãî, ñóá-
ñèäîâàíîãî òà ìàñîâàíîãî ³ìïîðòó ìàº ïåâí³ íåäîë³êè. Öå, çîêðåìà, ñòîñóºòüñÿ íåâè-
çíà÷åíîñò³ ïîðÿäêó ïîíîâëåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ çàõîä³â, òåðì³í ä³¿ ÿêèõ çàê³í÷èâñÿ,
ñòàòóñó çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïåðåãëÿä³â, à òà-
êîæ â³äñóòíîñò³ çàêð³ïëåíèõ òåðì³í³â ñóäîâîãî îñêàðæåííÿ àíòèäåìï³íãîâèõ, àíòè-
ñóáñèäèö³éíèõ òà ñïåö³àëüíèõ çàõèñíèõ ð³øåíü òîùî.

Íàóêîâèé ³ ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ ñòàíîâèòü àíàë³ç çàðóá³æíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî
çàõèñòó âíóòð³øíüîãî ðèíêó â³ä äåìï³íãîâîãî, ñóáñèäîâàíîãî òà ìàñîâàíîãî ³ìïîðòó
â êîíòåêñò³ òâîð÷îãî âèêîðèñòàííÿ éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè òà
âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³é ñôåð³. Íà îñíîâ³ áà-
ãàòîãî ôàêòîëîã³÷íîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî ìàòåð³àëó ó ðîáîò³ ïðîàíàë³çîâàíà ïðàêòèêà
ïðîâåäåííÿ àíòèäåìï³íãîâèõ, àíòèñóáñèäèö³éíèõ òà ñïåö³àëüíèõ çàõèñíèõ ðîçñë³äó-
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âàíü çà óìîâ ðîçâèíóòèõ êðà¿í, ùî äîçâîëèëî àâòîðó çðîáèòè âèñíîâîê ñòîñîâíî òåí-
äåíö³é ïîñèëåííÿ ¿õ ïðîòåêö³îí³ñòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Ó ìîíîãðàô³¿ â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî â Óêðà¿í³, ÿêà ïåðåáóâàº íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³
ïðèºäíàííÿ äî ÑÎÒ, ïðèéíÿòî íèçêó âàæëèâèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ó òîìó ÷èñë³ ñòî-
ñîâíî çàõèñòó âíóòð³øíüîãî ðèíêó â³ä íåñóìë³ííî¿ êîíêóðåíö³¿. Íàãîëîøóºòüñÿ òà-
êîæ íà íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè òà âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ó çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ñôåð³ ó íàïðÿì³ ë³áåðàë³çàö³¿ óìîâ ùîäî ïåðåñóâàííÿ
òîâàð³â, ïîñëóã, êàï³òàë³â òà ðîáî÷î¿ ñèëè. ßê â³äîìî, ñàìå ö³ óìîâè º îäíèì ³ç âèçíà-
÷àëüíèõ ÷èííèê³â ó ïðîöåñ³ âñòóïó íàøî¿ äåðæàâè äî ÑÎÒ. Íå âèêëèêàº ñóìí³âó òåçà
àâòîðà ñòîñîâíî òîãî, ùî âàæëèâîþ óìîâîþ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó
ñèñòåìó ðåãóëþâàííÿ ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³ º íåîáõ³äí³ñòü êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, çàáåç-
ïå÷åííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ïåðåâàæàííÿ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â íàä âóçüêîïîë³òè÷-
íèìè. Òðåáà ïîãîäèòèñü ç àâòîðîì ìîíîãðàô³¿, ùî öåé ïðîöåñ ïîòðåáóº á³ëüø ÷³òêîãî
âèçíà÷åííÿ ãåîåêîíîì³÷íèõ ïð³îðèòåò³â ³ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè òà
ðåàë³çàö³¿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè.

ßê çàãàëüíèé âèñíîâîê ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ìîíîãðàô³ÿ Î. Ïîêðåùóêà º ôóíäà-
ìåíòàëüíîþ äîñë³äíèöüêîþ ïðàöåþ, â ÿê³é âïåðøå ó â³ò÷èçíÿí³é þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³
çä³éñíåíî àíàë³ç ìîæëèâîñòåé ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ðåãóëþâàííÿ ñâ³òîâî¿
òîðã³âë³ â êîíòåêñò³ íîðì ³ ïðàâèë ÃÀÒÒ/ÑÎÒ. Ó ðîáîò³ âèñâ³òëåí³ îñíîâí³ ïðîáëåìè
ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè â òîðãîâåëü-
íî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³ çà äîïîìîãîþ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ «³íñòðóìåíò³â». Ðåöåíçîâà-
íà ðîáîòà ñòàíîâèòü ³íòåðåñ äëÿ øèðîêîãî êîëà íàóêîâö³â, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
þðèñò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. Âîíà áóäå êîðèñíîþ äëÿ âèêëàäà÷³â, àñï³ðàíò³â ³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, à òàêîæ äëÿ òèõ, õòî ðîçðîáëÿº ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷-
íèõ çâ’ÿçê³â Óêðà¿íè.
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